Instrukcja instalacji
Przed przystąpieniem do montażu paneli należy sprawdzić czy dostarczony produkt oraz jego
opakowania nie noszą śladów zniszczeń. Rozpakowany produkt nie podlega reklamacji z tytułu
uszkodzeń.
Przygotowanie wykładziny - Aklimatyzacja
Panele winylowe FLEXWOOD powinny zostać poddane aklimatyzacji w pomieszczeniu montażu przez
przynajmniej 48 H przed układaniem.
Dla prawidłowej aklimatyzacji należy zapewnić następujące warunki:
• temperatura pokojowa > 18°C
• wilgotność względna < 65%
Powyższe warunki powinny zostać utrzymane w pomieszczeniu również w czasie przyklejania
elementów do podłoża oraz co najmniej 24 H po zakończeniu prac. Po wyschnięciu kleju temperatura
powietrza nigdy nie powinna spaść poniżej 15 °C.
Przygotowanie posadzki
Instalacja paneli FLEXWOOD powinna być poprzedzona przygotowaniem podłoża które musi być:
• czyste - bez pyłu, tłustych plam, plam z wosku, lakierów, resztek starych pokryć podłogowych, farb
• równe – dla zniwelowania nierówności oraz uzyskania równomiernie chłonnego podłoża zaleca się
wykonanie wylewki z masy samopoziomującej o odpowiednio dobranej grubości. Przy wykonaniu
wylewki należy zastosować zalecenia producenta materiału.
• twarde – mocne, bez śladów pęknięć, niekruszące się i niezbyt porowate
• suche – wilgotność posadzki nie może przekraczać 2% dla podłoży cementowych i 0,5% dla podłoży
anhydrytowych (0,3% w przypadku ogrzewania podłogowego).
• jego temperatura nie powinna być ekstremalnie niska lub wysoka (panele świetnie sprawdzają się
na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem, że docelowa temperatura posadzki nie
będzie przekraczać 27°C; podczas instalacji ogrzewanie powinno być wyłączone)
Do przygotowania posadzki stosować normę DIN 18365.
Układanie
• przed przystąpieniem do przyklejania paneli Flexwood należy zastosować dobrany odpowiednio
do rodzaju podłoża preparat gruntujący oraz odczekać do jego wyschnięcia według zaleceń
producenta produktu,
• biorąc pod uwagę względy estetyczne oraz upodobania użytkownika, panele FLEXWOOD można
układać na wiele sposobów. Po wybraniu jednego z nich należy wytrasować na podłożu dwie
prostopadłe krawędzie „pierwszego” panelu. Zaleca się montaż paneli długą krawędzią wzdłuż
kierunku padania światła,
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• do montażu paneli FLEXWOOD zalecamy użycie klejów przeznaczonych do klejenia wykładzin pcvlvt, bezemisyjnych oraz wolnych od rozpuszczalników. Klej nanieść na powierzchnię posadzki w
ilości zalecanej przez producenta przy użyciu pacy zębatej o określonym rozstawie uzębienia.
• Panele powinny być przyklejone na całej swojej powierzchni. Zabrania się punktowego stosowania
kleju.
• Powietrze spod panelu na mokrym jeszcze kleju usunąć poprzez staranne, mocne dociśnięcie
panelu do podłoża. Można do tego celu zastosować młotek gumowy lub wałkować panele rolką o
wadze 50 kg.
• Nadmiar kleju natychmiast usunąć wilgotną szmatką.
• Pozostawić posadzkę do wyschnięcia bez użytkowania podłogi na czas zalecany przez producenta
do uzyskania pełnej wytrzymałości kleju. Pierwsze mycie minimum po 48 H.
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