
 

 

  

 

 

 
Instalacja wykładziny Forbo Eternal – druk cyfrowy 
 
W większości przypadków wykładzin specjalnych z nadrukiem cyfrowym, instalacja nie polega na  
układaniu pełnych rolek materiału, lecz na tworzeniu kompozycji o charakterze ozdobnym. 
Można jednak stosować normalne zasady instalacji wykładzin PVC.  
Poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące instalacji wykładzin z kolekcji Eternal 
Rainbow i Magnified Nature. 
Uwaga: 
 

 Należy zawsze starać się układać wykładzinę w taki sposób, aby kierunek wzoru był 
zgodny z kierunkiem światła padającego na powierzchnię z zewnątrz.   

 Do instalacji należy użyć standardowego kleju do wykładzin PVC, np. Forbo Eurocol 
522/540.  

 
Instalacja wykładziny Eternal Rainbow 
 
Plan podłogi i przycinanie 
Wykładzina Eternal Rainbow jest dostępna w rolkach o szerokości 1,95m i długości 10m co 
stanowi dokładną powtarzalność nadrukowanego wzoru. Wokół wzoru jest dodany margines 
(biały lub nadruk ze spadem), który zwiększa szerokość rolki do 2m i długość do ok. 10,05m. 
Długie krawędzie muszą być bardzo precyzyjnie obcięte. Jeżeli potrzebna jest wykładzina 
Rainbow o większej szerokości,  można wybrać jedną z opcji:   
 

 Zainstalować kilka rolek o  standardowej szerokości 1,95m – rolki muszą być 
zainstalowane obok siebie w tym samym kierunku, aby uzyskać dokładne dopasowanie 
wzoru, lub   

 Zamówić nadruk cyfrowy wzoru Rainbow na wykładzinie o szerokości do 3,95m. 
 

 

 

 

 

 

Sytuacje szczególne  
W przypadku instalacji wykładziny Eternal Rainbow w korytarzu z narożnikiem 90 stopni: należy 
wykorzystać 2 rolki Rainbow; przeciąć ukośnie w przeciwnych kierunkach i połączyć kawałki A i  
A za pomocą pasty Werner-Muller (lub spawać na zimno).  
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Instalacja wykładziny Eternal Rainbow w narożniku z kątem prostym 
 

  

 

 
Spawanie 
Wykładziny PVC z kolekcji Eternal mogą być instalowane bez spawania, chociaż w takim 
przypadku, możemy spodziewać się niewielkiego skurczenia wykładziny, jednakże wilgotne 
czyszczenie mopem jest dozwolone.  
 
Zalecenia dotyczące wykładzin czyszczonych metodami mokrymi: 

 Do łączenia wykładziny z pozostałą częścią podłogi, używać sznurów spawalniczych 
dopasowanych do otaczającej podłogi. Sznury spawalnicze są dostępne do wszystkich 
wykładzin z kolekcji Eternal (standardowe, okrągłe jednokolorowe lub „błyszczące”).   

 Łączenie wielu pasów wykładziny Eternal Rainbow, ułożonych kolejno jeden po drugim, 
należy  wykonać metodą spawania na zimno. Spawanie na zimno nie pozostawia śladów 
i nie powoduje zakłócenia wzoru.  

 

Spawanie pasów wykładziny Eternal Rainbow  

 

 

_____  = spawanie na zimno  
_____  = spawanie na gorąco z 
dopasowaniem koloru do otaczajacej 
powierzchni podłogi  
 

 

Czyszczenie 
Zalecenia dotyczące czyszczenia wykładziny Rainbow są identyczne jak standardowa instrukcja 
pielęgnacji wykładziny PVC Eternal. Pełna instrukcja dostępna na stronie: www.forbo-flooring.pl 


