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UZIN. I WIESZ NA CZYM STOISZ.

W naszym unikatowym, kieszonkowym
poradniku znajdziesz wszystko, co należy
wiedzieć na temat układania podłóg LVT.
Ta niewielka publikacja to solidna podstawa profesjonalnego wykonawstwa.

WSTĘP
LVT to skrót od angielskiej nazwy Luxury Vinyl Tiles określającej
luksusowe płytki winylowe. Podłogi winylowe już od dekad
cieszą się dużą popularnością, ze względu na swój niezwykle
praktyczny charakter oraz duże zróżnicowanie wzorów i kolorów.
Te designerskie rozwiązania również dziś wyznaczają trendy
w modnych wykończeniach podłóg, oferując jeszcze
więcej oryginalnych możliwości. Inspirują inwestorów,
zaś architektom pozwalają na tworzenie niepowtarzalnych
przestrzeni. Nowe rozwiązania i innowacje stanowią
jednak zawsze wyzwanie dla wykonawców, którzy
w swojej pracy muszą pogodzić wymagania designu
z odpowiednią techniką układania podłóg, aby uzyskać
doskonały efekt. W tym niewielkim poradniku znajduje
się wszystko, co trzeba wiedzieć o układaniu podłóg LVT.
Zarówno podstawowe informacje, jak i szczegółowe wskazówki
oraz praktyczne rozwiązania, które wypracowaliśmy
w ciągu kilku dekad naszej działalności. Mamy nadzieję,
że ułatwią Wam codzienną pracę i napełnią Was nowym
entuzjazmem do realizacji indywidualnych projektów.

Życzymy dużo radości i owocnej pracy
Zespół UZIN
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Decydujące znaczenie przy wyborze danej okładziny i systemu
montażu mają indywidualne wymagania oraz warunki
pomieszczenia.
Podejmując decyzję o tym, jakiego rodzaju wykładzinę
zastosować oraz w jakiej technologii i za pomocą jakiego kleju
będzie ona mocowana, należy wziąć pod uwagę następujące
czynniki:

– Przeznaczenie pomieszczenia (obiekty mieszkalne, użytkowe,
przemysłowe)
– Przewidywana częstotliwość czyszczenia wykładziny
– Maksymalna wysokość warstwy okładziny
– Czy w pomieszczeniu występują okna sięgające podłogi
(intensywne nagrzewanie się podłogi)
– Jakie są oczekiwania klienta (np. ekologiczne lub
zrównoważone budownictwo, częstotliwość remontów
w wynajmowanych obiektach lub sklepach itd.)
– Rodzaj oraz stan podłoża (nierówności, wilgotność,
wytrzymałość itd.)

7

1.1 | Klasyfikacja podłóg LVT

1.1 Klasyfikacja podłóg LVT

Obecnie nie są znane
podłogi LVT, które mogłyby
być przyporządkowane do
klas 41 – 43.

Klasyfikacja podłóg LVT opiera się na praktycznych wymaganiach,
jakie muszą one spełniać w zależności od miejsca użytkowania
i związanej z nim intensywności eksploatacji.
Wymagania dla wykładzin elastycznych, tekstylnych i laminowanych zostały określone w normie DIN EN ISO 10874. Wymienia
ona trzy obszary użytkowania: domowy, komercyjny i przemysłowy. Zastosowaniom mieszkalnym odpowiadają klasy od 21
(nieintensywne użytkowanie) do 23 (intensywne użytkowanie),
komercyjnym – od 31 (umiarkowana intensywność) do 34 (bardzo
duża intensywność), natomiast przemysłowym – od 41 (umiarkowana intensywność) do 43 (duża intensywność). Klasyfikacja ta
jest bardzo pomocna wyborze odpowiedniego rozwiązania w zależności od przewidywanej intensywności użytkowania. Bardzo
ważną cechą mówiącą o jakości okładziny jest grubość jej warstwy
użytkowej.

Klasy wg DIN EN ISO 10874:
KLASA
UŻYTKOWA

INTENSYWNOŚĆ
UŻYTKOWANIA

WYJAŚNIENIA, PRZYKŁADY

Użytkowanie prywatne (mieszkanie)
21

mała

Nieintensywne lub sporadyczne użytkowanie, np. sypialnie

22

średnia

Średnia intensywność użytkowania, np. kuchnie, przedpokoje, gabinety, pokoje
rekreacyjne

23

duża

Duża intensywność użytkowania, np. kuchnie, przedpokoje, przedsionki, gabinety, pokoje
rekreacyjne

Obiekty komercyjne
31

umiarkowana

Nieintensywne lub sporadyczne użytkowanie, np. pomieszczenia przeznaczone na
czasowy pobyt

32

normalna

Średnia intensywność użytkowania, np. pojedyncze biura, pomieszczenia gospodarcze

33

duża

Duża intensywność użytkowania, np. sklepy, hotele

34

bardzo duża

Bardzo duża intensywność użytkowania, np. hale wielofunkcyjne, galerie handlowe, hale
obsługi, lotniska

Obiekty przemysłu lekkiego*
41

umiarkowana

Miejsca, w których czynności wykonywane są przeważnie na siedząco, sporadyczny
ruch lekkich pojazdów, np. zakłady mechaniki precyzyjnej

42

normalna

Obszary, w których czynności wykonywane są przeważnie na stojąco, ruch pojazdów,
np. pomieszczenia magazynowe, warsztaty elektroniczne

43

duża

Inne obszary, np. powierzchnie magazynowe, hale produkcyjne

*Obecnie nie znamy podłóg LVT odpowiadających tej klasie użytkowej.
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1.2 Konstrukcja podłóg LVT
Zazwyczaj okładzina LVT składa się z czterech różnych
połączonych ze sobą warstw. Oprócz właściwości technicznych
odpowiadają one także za walory estetyczne i dotykowe.
Kolejne warstwy patrząc od góry do dołu to:
– Przezroczysta warstwa użytkowa z PVC o różnej grubości,
pokryta lakierem PU
– Warstwa dekoracyjna
– Warstwa nośna z PVC
– Warstwa spodnia z PVC
Grubość warstwy użytkowej podłogi LVT zazwyczaj wynosi od 0,3
do 0,7 mm. Im jest ona większa, tym okładzina jest trwalsza i odporniejsza na ścieranie. Jeżeli podłoga LVT ma być zastosowana
w obiekcie komercyjnym, najlepiej wybrać okładzinę z warstwą
użytkową o grubości co najmniej 0,5 mm.
Wraz ze wzrostem grubości warstwy użytkowej rosną także możliwości kształtowania designu podłóg LVT. Mogą one nawet wiernie
imitować strukturę słojów drewna, fazowane fugi, powierzchnię ze
śladami ciecia piłą czy wytłoczeniami.
Ponieważ warstwa dekoracyjna jest drukowana cyfrowo, podłogi
LVT mogą przyjąć dowolną estetykę, np. szlachetnego kamienia,
modnych płytek ceramicznych, naturalnego drewna czy surowego
metalu.
Funkcją warstw nośnej i spodniej z PVC jest zapewnianie
stabilności podłogi LVT.

Struktura okładziny LVT:
5. Wysokiej jakości
powierzchnia z powłoką PU
4. Przezroczysta warstwa
użytkowa
3. Warstwa dekoracyjna
2. Warstwa nośna z PVC
1. Warstwa spodnia z PVC
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1.3 Rodzaje podłóg LVT
1.3.1 Klejone podłogi LVT
Ta grupa obejmuje najcieńsze podłogi LVT (ok. 2-3 mm grubości),
które sprawdzą się w obiektach, gdzie nie ma możliwości zwiększenia wysokości warstwy wykończenia. Tego rodzaju podłogi LVT
nie posiadają specjalnego systemu umożliwiającego montaż na zatrzask, dlatego mogą być wyłącznie klejone.
Sprawdzają się w większości obszarów zastosowań. W kombinacji
z odpowiednim klejem uzyskują idealną odporność na duże nasłonecznienie czy obciążenia mechaniczne i ścieranie, jakie mogą występować np. w budynkach komercyjnych.

WSKAZÓWKA
Rekomendowane
kleje do podłóg LVT
różnych producentów
dostępne są na stronie
www.uzin.com

Specjalną wersją klejonych podłóg LVT są produkty z PVC i bez
zawartości chloru. Ze względów ekologicznych tradycyjne środki
wiążące są w tym przypadku zastępowane surowcami niezawierającymi chloru. Wybierając taką podłogę należy zwrócić szczególną
uwagę na dobór właściwego kleju. Wymaga ona specjalnego
rozwiązania, które zostało dostosowane do składu LVT.
1.3.2 Samoprzylepne podłogi LVT
Samoprzylepne podłogi LVT to wielowarstwowe, cienkie (o maksymalnej grubości ok. 4 mm) okładziny bez systemu zatrzaskowego,
które są dostarczane z fabrycznie nałożoną warstwą kleju.
Tego typu okładziny nadają się tylko do lekko obciążanych powierzchni (np. mieszkania o stałej temperaturze, bez ogrzewania
podłogowego). Odradza się ich stosowanie w obiektach komercyjnych (np. w biurach). Nośności takich podłóg nie da się także zwiększyć przy zastosowaniu dodatkowej warstwy kleju. Aby uzyskać
optymalne efekty układania, konieczne jest prawidłowe przygotowanie i wyrównanie podłoża.
1.3.3 Podłogi LVT na zatrzask (tzw. click)
Podłogi LVT na zatrzask mają także wielowarstwową budowę, jednak są nieco grubsze (ok. 4 mm i więcej) niż poprzednie dwa rodzaje. Zostały one wyposażone w system zatrzaskowy, który umożliwia
montaż pływający. Różnica między nimi a układanymi luzem podłogami LVT polega na tym, że poszczególne elementy są łączone
na stałe. Podłogi winylowe typu Click są zazwyczaj układane bez
użycia kleju (podłoga pływająca). Oznacza to, że okładzina podłogowa może się lekko przesuwać w płaszczyźnie poziomej podczas codziennego użytkowania, co jest charakterystyczne dla tej

10

Rodzaje podłóg LVT

|

1.3

techniki montażu. Z tego powodu na nie należy na niej ustawiać
ciężkich mebli ani np. całych zabudów kuchennych, gdyż mogą one
uniemożliwić jej ruchy. Ponadto pomiędzy krawędzią podłogi a pionowymi elementami (np. ściany) należy zachować odstęp 10 mm.
W przeciwnym razie podłoga może ulec wypaczeniu. Pomimo faktu, że podłogi na zatrzask służą do montażu pływającego, można je
również przykleić na stałe do podłoża. Wymaga to jednak konsultacji z producentem i zastosowania specjalistycznego kleju.
1.3.4 Układane luzem podłogi LVT (Loose-lay)
Grupa ta obejmuje grube (od ok. 4 mm), wielowarstwowe podłogi
LVT bez systemu zatrzaskowego, które są przeznaczone do układania luzem.
Okładziny tego typu nadają się do miejsc o niewielkim obciążeniu (np. mieszkania o stałej temperaturze, miejsca niepoddawane
bezpośredniemu nasłonecznieniu np. przez wysokie okna). Układanie takich podłóg LVT bezwzględnie wymaga fachowego przygotowania podłoża ze szpachlowaniem włącznie, aby ewentualne
nierówności nie były widoczne na ich powierzchni. Ruchy podłogi
w płaszczyźnie poziomej można zminimalizować, stosując podkład
antypoślizgowy.
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Podłogi LVT można układać na bardzo zróżnicowanych podłożach. Każde z nich ma jednak własne cechy charakterystyczne,
które należy wziąć pod uwagę. Używane materiały muszą być
dokładnie dopasowane do właściwości podłoża. Tylko w ten sposób można wyeliminować problemy, takie jak wysoka wilgotność,
pęknięcia czy nierówności.
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2.1 Podłoża
2.1.1 Beton
Betonowe stropy i betonowe płyty podłogowe to podłoża, na których najczęściej układane są okładziny. Bardzo łatwo można wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi. Betonowe płyty podłogowe tworzą
najniższą warstwę budynku, dlatego są często nazywane podłogami na gruncie. Stropy betonowe znajdują się w budynku pomiędzy poszczególnymi piętrami i nie mają styczności z gruntem.
W przypadku podłóg na gruncie należy zawsze zadbać o funkcjonalną izolację przeciwwilgociową. Istnieje kilka sposobów na ich
wykonanie, w zależności od położenia geograficznego, projektu
i przepisów budowlanych. Z reguły są one trwale połączone z zewnętrznymi ścianami budynku.
Beton zwykle składa się z piasku, żwiru, cementu, domieszek
i wody. Ze względu na dużą gęstość i grubość warstwy, czas
schnięcia i uzyskiwania wilgotności końcowej jest w tym przypadku relatywnie długi. Istnieje ogólny wzór, który służy do jego orientacyjnego oszacowania:
t = s × d²
Gdzie:

PRZYKŁAD:
Przy grubości betonu
wynoszącej 20 cm
t = 1,6 x 20 x 20 = 640 dni
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t = czas w dniach
d = grubość podłogi betonowej w cm
s = parametr materiału budowlanego
(dla betonu: 1.6)

Jak pokazuje powyższy wzór, czas schnięcia jest silnie zależny
od grubości betonu. Ponieważ harmonogram budowy z reguły
nie przewiduje tak długiego czasu oczekiwania na ułożenie okładziny, na podłodze można stworzyć przeciwwilgociową warstwę
barierową przy użyciu środków gruntujących na bazie dyspersji,
żywicy epoksydowej lub PU. Zgodnie z wymogami zawartymi
w większości krajowych norm podłoga betonowa z warstwą barierową powinna być gotowa po upływie co najmniej 28 dni. Wilgotność podłoży betonowych jest zazwyczaj mierzona metodą
higrometryczną z użyciem czujnika wilgoci. Z reguły uważa się,
że beton o wilgotności względnej RH niższej niż 85% (wg metod
pomiarowych stosowanych w niektórych krajach) jest gotowy do
układania wykładziny.
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Wartości graniczne mogą się różnić, w zależności od krajowych
norm lub wytycznych producentów wykładzin. Jakość betonowych
powierzchni może być bardzo różna. Dziś są często one często
mechanicznie szlifowane, co nadaje im spoistość i gładkość. Ponadto stosuje się środki osuszające i domieszki przyspieszające
wiązanie, które w połączeniu z gładką i zwartą powierzchnią osłabiają przyczepność środków gruntujących, mas szpachlowych
oraz klejów. Dlatego na początku robót podłoże należy uszorstnić
poprzez śrutowanie lub frezowanie, co pozwala usunąć warstwy
obniżające przyczepność. Nawet jeśli powierzchnia nie jest oszlifowana, nadal konieczne jest usunięcie z niej środków wysuszających oraz warstw spieków.
Podstawową zasadą konstrukcyjną jest umieszczanie szczelin
dylatacyjnych w betonowych podłożach. Nie wolno ich usuwać
i muszą być kontynuowane w całej strukturze podłogi, włączając
warstwę okładziny LVT. W przeciwnym razie będą one widoczne
na powierzchni podłogi. Pozostałe pęknięcia lub szczeliny można
uzupełnić z zastosowaniem specjalnych żywic lub tkanin wzmacniających.
Od kilku lat w nowym budownictwie stosuje się specjalne systemy
grzewcze w płycie betonowej (np. grzewcza płyta fundamentowa). Zimą mogą one ogrzewać budynek, a latem go schładzać.
Do tego rodzaju podłoży zawsze rekomendujemy używanie gruntu specjalnego na bazie PU lub żywicy epoksydowej. Pozwala to
uniknąć uszkodzeń powodowanych przez wilgoć powodowaną
wysokim ciśnieniem pary.

2.1.2 Jastrych
W większości jastrychów spoiwem jest cement lub siarczan wapnia. W budownictwie stosuje się również jastrychy asfaltowe,
magnezjowe albo z żywicy syntetycznej. Wymagania stawiane
jastrychom zależą głównie od planowanego sposobu użytkowania, przewidywanych obciążeń oraz natężenia ruchu, a także od
okładziny wierzchniej. Jastrychy różnią się między sobą zastosowanym spoiwem i sposobem montażu. Następna strona zawiera
przegląd różnych spoiw oraz ich właściwości.
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Rodzaje jastrychów wg rodzaju spoiwa:
NAZWA

SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI

Jastrych cementowy

Standardowy cement, kru-

+ Chłonny i niewrażliwy na wilgoć
+ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
+ Szybsze schnięcie w porównaniu do jastrychów anhydrytowych

szywo, woda i ewentualne
domieszki

– Kurczliwość w fazie wiązania i schnięcia, co może skutkować
deformacjami i pęknięciami
– Ograniczenie powierzchni do maks. 40 m2 (w zależności od
geometrii pomieszczenia
Jastrych anhydrytowy

Spoiwa na bazie siarczanu
wapnia (np. anhydryt lub
półhydrat), kruszywo, woda
i ew. domieszki

+ Niskie naprężenia i niska kurczliwość podczas wiązania
= możliwość tworzenia większych powierzchni bez dylatacji
+ Chłonność
– Wrażliwość na wilgoć (nadaje się tylko do wewnątrz budynku)
– Konieczność szlifowania
– Dłuższy czas schnięcia w porównaniu z jastrychami
cementowymi

Jastrych prefabrykowany

Płyty do układania na bazie
cementu, gipsu lub drewna

+ Łatwa instalacja
+ Brak oczekiwania na wyschnięcie po ułożeniu
– W zależności od rodzaju konstrukcji niekiedy niższa izolacja
akustyczna
– Nie nadają się do większych obciążeń (ryzyko osiadania lub
zapadania się)
– Wrażliwość na wilgoć

Jastrychy magnezjowe

Jastrychy z asfaltu lanego

Chlorek magnezu / roztwór
wodorotlenku magnezu,
kruszywa (piasek, wióry
drewniane, włókna
drewniane) oraz ew.
domieszki (barwniki)

+ Niewielka wysokość
+ Gotowa do użytku podłoga

Bitum, kruszywa, domieszki

+ Szybka gotowość do układania wykładzin (natychmiast po
ostygnięciu)
+ Paroszczelne

– Duża wrażliwość na wilgoć
(W przypadku jastrychów magnezjowych zalecamy kontakt
z doradcą technicznym UZIN)

– Nienasiąkliwe
– Termoplastyczne
– Ograniczona grubość warstwy – możliwość nakładania mas
szpachlowych
– Wrażliwe na długotrwały nacisk punktowy

Jak już wspomniano, jastrychy można również podzielić wg wybranego sposobu wbudowania.
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Podłoża
Rodzaje konstrukcji jastrychów
Jastrychy mogą być układane w systemie zespolonym, na warstwie oddzielającej lub na warstwie izolującej. Sposób ich wykonania zależy od wymagań użytkowych stawianych wykończonej
podłodze lub od warunków zawartych w specyfikacji przetargowej.

| 2.1

Okładzina
Jastrych
Surowa podłoga

1. Jastrychy zespolone
Jastrychy zespolone są połączone bezpośrednio z warstwą podłoża. W tego rodzaju konstrukcjach pomiędzy podłożem a jastrychem nie stosuje się żadnych pośrednich warstw o właściwościach akustycznych czy termoizolacyjnych. W przypadku
jastrychu zespolonego istnieje możliwość przenikania wilgoci
z podłoża.
Obszar zastosowania: Obiekty przemysłowe.
2. Jastrychy na warstwie oddzielającej
W tym przypadku jastrych jest oddzielony od podłoża cienką folią PE. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie podchodzenia
wilgoci. Minimalna grubość jastrychu na warstwie oddzielającej
zależy od wymaganej wytrzymałości podłogi, jednak nie powinna
być ona mniejsza niż 4 cm. Tego rodzaju rozwiązania stosuje się
w pomieszczeniach, w których nie jest wymagana wysoka izolacyjność cieplna lub akustyczna, jak np. piwnice i garaże.

Taśmy
dylatacyjne

Obszar zastosowania: Obiekty przemysłowe, renowacje podłoży
o niskich wymaganiach związanych z wytrzymałością.
3. Jastrychy na warstwie izolującej
Takie konstrukcje jastrychów, zwane również „jastrychami pływającymi”, spełniają dodatkowe wymagania w zakresie izolacyjności
akustycznej i cieplnej, dzięki zastosowaniu warstwy izolującej.
Taka konstrukcja może być chroniona przed wilgocią przenikającą
z podłoża przy użyciu warstwy oddzielającej. W celu zapewnienia izolacji akustycznej, samonośna płyta jastrychowa musi być
odseparowana od wszystkich sąsiadujących elementów budowlanych listwami dylatacyjnymi. Należy je stosować także na etapie
wylewania masy niwelującej i wyrównywania powierzchni jastrychów samorozlewnymi masami szpachlowymi.

Brzegowe taśmy
do dylatacji

Okładzina
Jastrych
Warstwa oddzielająca
Surowa podłoga

Okładzina
Jastrych
Warstwa izolująca
Izolacja przed wilgocią
Surowa podłoga

Obszar zastosowania: Nowe obiekty mieszkalne i komercyjne
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Taśma
brzegowa

Okładzina
Jastrych
Warstwa izolacji
Rura grzewcza
Warstwa barierowa
Surowa podłoga

4. Jastrychy grzewcze
Jastrychy grzewcze na warstwie izolującej zawierają dodatkowo
rury grzewcze z wodą lub elementy elektryczne. O tym, czy dana
okładzina nadaje się do układania na takim podłożu, należy upewnić się u producenta, chyba że podał on taką informację. Przed
przystąpieniem do układania okładziny należy uwzględnić następujące aspekty:
– Przy braku funkcjonalnej izolacji przeciwwilgociowej / warstwy
oddzielającej istnieje ryzyko przenikania wilgoci z podłoża
– Taśmy brzegowe muszą być prawidłowo zamontowane
– Potwierdzone protokołem wygrzewanie wylewki zgodnie
z wytycznymi
– Oznaczenie punktów pomiarowych wilgotności
– Całkowity opór cieplny konstrukcji wierzchniego pokrycia
podłogi (okładziny i podkłady) nie może przekraczać 0,15
m2K/W.
Podczas procesu wiązania na powierzchni jastrychu gromadzi się
warstwa spoiwa, która obniża jego przyczepność. Aby ją usunąć,
konieczne jest szlifowanie. Przed przystąpieniem do układania
podłogi LVT należy sprawdzić, czy jastrych jest dostatecznie suchy (patrz rozdział 2.2.5 Przygotowanie wilgotnych podłoży).
Suche jastrychy z elementów prefabrykowanych
Jastrychy suche lub z elementów prefabrykowanych to podłoża,
które powstają w wyniku złożenia gotowych płyt. Poszczególne
elementy są ze sobą łączone poprzez klejenie na pióro-wpust,
skręcanie śrubami i ewentualnie klejenie krawędzi wręgów lub
klejenie dwóch i więcej warstw płyt z odpowiednim przesunięciem. Często takie płyty mogą być użytkowane i pokrywane
okładziną bezpośrednio po ułożeniu. Do tego rodzaju jastrychów
stosowane są głównie materiały na bazie mineralnej lub drewnopochodne:

Jastrychy suche z elementów prefabrykowanych wg materiałów:
MATERIAŁY MINERALNE

MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE

Związana cementem płyta wiórowa

Płyty wiórowe (V100)

Płyty gipsowo-kartonowe/ z włókien gipsowych

Płyty OSB (OSB 2-4)

Płyty włóknisto-cementowe
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Szczególną uwagę należy poświęcić połączeniom płyt, gdyż nawet najmniejsze nierówności będą widoczne na powierzchni okładziny, jeśli nie zostaną odpowiednio obrobione (np. zeszlifowane).
Należy także sprawdzić, czy płyty zostały prawidłowo połączone.
Wyczuwalne klawiszowanie lub dźwięk ocierających się o siebie
płyt to sygnał świadczący o wadliwym zamocowaniu. W takim
przypadku konieczne jest dokręcenie śrub łączących płyty.

2.1.3 Pozostałe podłoża
– Drewniana podłoga, drewniane deski i inne drewniane podłoża
– Płytki kamienne i ceramiczne
– Starsze okładziny podłogowe, jak np. linoleum, PVC itp.
Sposoby przygotowania tego rodzaju podłoży opisano w sekcjach 2 i 3.

2.2 Ocena i przygotowanie podłoża
Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie ocenić podłoże.
Ogólnie procedura ta jest przeprowadzana zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w danym kraju, które mogą uwzględniać następujące kryteria:
– Czy podłoże jest zabrudzone, np. olejem, woskiem, lakierami
i resztkami farb?
– Czy w podłożu występują pęknięcia?
– Czy powierzchnia jest dostatecznie mocna?
– Czy powierzchnia podłoża jest porowata, czy szorstka?
– Czy podłoże jest dostatecznie suche?
– Czy występują większe nierówności?
– Czy wysokość podłoża względem przylegających do niego
elementów budowlanych jest prawidłowa?
– Czy należy wziąć pod uwagę izolację akustyczną?
– Czy przeprowadzono wygrzewanie w celu przyspieszenia
układania okładziny? Czy istnieje protokół wygrzewania?
– Czy warunki panujące w pomieszczeniu i temperatura podłogi
są odpowiednie?

Walizka WOLFF do oceny
podłoża:
Zestaw do oceny podłoża
z urządzeniami do pomiaru
wilgotności.

Jeżeli podczas oceny podłoża zostaną stwierdzone wady, należy
o nich poinformować klienta w formie pisemnej.
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ROZWIĄZANIE UZIN:
WOLFF Neo i WOLFF
T-Rex.

2.2.1 Zanieczyszczenia
Wszelkie zanieczyszczenia (np. olej, wosk, pozostałości starych
klejów, mas szpachlowych i farb) należy usunąć z podłoża, gdyż
negatywnie wpływają one na jego wiązanie z takimi produktami,
jak środki gruntujące i masy szpachlowe. Może to prowadzić np.
do złuszczania się masy szpachlowej, pojawienia się przebarwień
okładziny lub niepożądanych zapachów. Przed gruntowaniem podłoże należy dodatkowo odkurzyć.
Mocna szlifierka podłogowa do dużych powierzchni
WOLFF NEO 400, 400V
Szlifierka podłogowa NEO 400 idealnie sprawdza się na dużych
powierzchniach. Zapewnia optymalny efekt szlifowania i frezowania na sucho powłok oraz starych podłoży. Koło podporowe umożliwia łatwe i wygodne manewrowanie maszyną na miękkich podłożach.
ZALETY PRODUKTU:
+ wysoka wydajność na dużych powierzchniach
+ efektywne i skuteczne usuwanie nawet bardzo twardych
warstw
+ ulepszony układ odsysania zapewnia niemal bezpyłową pracę
Nr art. 76970 	

WOLFF NEO 400

Odkurzacz przemysłowy o dużej mocy do usuwania większych
zanieczyszczeń i drobnego pyłu
WOLFF T-REX, 230V
Odkurzacz przemysłowy o dużej mocy imponuje wydajnością
i elastycznością: jego trzy silniki zasysają grubsze zabrudzenia,
brud budowlany z kawałkami jastrychu oraz drobny pył powstający podczas szlifowania. Filtr materiałowy jest łatwy w ręcznym
czyszczeniu. Pojemnik na zabrudzenia o objętości 50 l można prosto zdjąć i opróżnić. Stabilne podwozie z dużymi kołami zapewnia
komfortowe manewrowanie urządzeniem.
ZALETY PRODUKTU:
+ duża moc wynosząca 3500 W
+ indywidualny dobór osprzętu
+ wysokiej jakości wąż ssący (15 m)
Nr art. 13314	
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2.2.2 Pęknięcia na powierzchni
Przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy zamknąć
pęknięcia w podłożu oraz szczeliny skurczowe (tzw. dylatacje
pozorne). Szczeliny skurczowe to elementy wykonywane
w podłożu celowo, zaś pęknięcia to uszkodzenia, które mogą
powstawać z różnych przyczyn. W obydwu tych przypadkach
krawędzie tych ubytków należy ponownie „zszyć”, aby uniknąć
zjawiska ruchów poszczególnych płyt, co pozostawia widoczne
ślady na okładzinie podłogowej. Mocne spojenie krawędzi
pęknięć w jastrychu zapewni dwuskładnikowa żywica UZIN KR
516, która w krótkim czasie osiąga wysoką wytrzymałość.
Jeżeli w podłożu występują szczeliny skurczowe i pęknięcia,
a powierzchnie jastrychu nie poruszają się względem siebie
w płaszczyźnie pionowej, można je również obrobić z użyciem
podkładu zbrojącego UZIN RR 203 w kombinacji z wytrzymałą
masą szpachlową UZIN NC 182. Żywicą nie wolno wypełniać
dylatacji konstrukcyjnych ani technologicznych, gdyż mogłoby to
naruszyć statykę konstrukcji. Tym samym należy koniecznie je
wykonywać w każdej warstwie podłogi i przy użyciu odpowiednich
profili.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN KR 516 lub
UZIN RR 203 +UZIN NC 182.

Możliwości naprawy pęknięć:
METODA

NAPRAWA PĘKNIĘĆ

Szybka naprawa pęknięć

UZIN KR 516 + piasek kwarcowy UZIN Perlsand 0.8

Naprawa ekstremalnych pęknięć

UZIN KR 516 + piasek kwarcowy UZIN Perlsand 0.8

Trwałe i efektywne zamykanie pęknięć oraz dylatacji pozornych w jastrychu. Z wykorzystaniem UZIN KR 516 lub UZIN RR
203 i UZIN NC 182.
Na stronie www.uzin.com oferujemy fachową wiedzę i wsparcie
w ramach SYSTEMÓW RENOPLAN. Informacje są prezentowane
w przejrzystej formie, z ilustracjami, filmami i instrukcjami stosowania.
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Trwałe spajanie pęknieć i szczelin w parkiecie
UZIN KR 516
Dwuskładnikowa żywica krzemianowa
UZIN KR 516 to wszechstronna, dwuskładnikowa żywica krzemianowa na bazie szkła wodnego i poliuretanu do zamykania pęknięć
i spoin w jastrychach oraz wypełniania, klejenia i naprawiania podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Dużą zaletą UZIN KR 516 jest łatwość stosowania. Nie emituje
zapachu podczas i po stosowaniu. Daje możliwość swobodnego
dopasowania konsystencji w zależności od czasu oczekiwania.
ZALETY PRODUKTU:
+ delikatny zapach
+ ekstremalnie szybkie utwardzanie
+ możliwość wymieszania w małej ilości
+ brak konieczności stosowania mieszadła
+ możliwość doboru optymalnej konsystencji
+ nie zawiera rozpuszczalników
Nr art. 78509

2 butelki x 300 ml z tworzywa sztucznego

Powierzchniowa naprawa pęknięć
UZIN RR 203
Mostek do naprawy pęknięć
UZIN RR 203 to podkład zbrojący z włókien szklanych do mostkowania pęknięć, rys, dylatacji oraz przejść pomiędzy różnymi rodzajami podłoży w kombinacji z masą naprawczą UZIN NC 182. Łatwe
stosowanie i krótki czas schnięcia gwarantują oszczędność czasu
pracy.
ZALETY PRODUKTU:
+ ekstremalnie wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie
+ mostkuje i wzmacnia pęknięcia, szczeliny oraz przejścia
+ bardzo łatwe stosowanie
+ produkt dostępny w arkuszach usprawnia pracę
+ eliminuje konieczność obróbki pęknięć żywicą
+ bardzo wysoka wytrzymałość w systemie zespolonym
+ nie jest materiałem niebezpiecznym
Nr art. 79682
Nr art. 79676
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50 arkuszy = 24 m² (arkusz: 0,80 × 0,60 m)
1 rolka = 24 m² (rolka: 0,80 × 30 m)
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2.2.3 Niedostateczna wytrzymałość
Odpowiednia wytrzymałość powierzchni to podstawowy warunek
trwałości ułożonej podłogi LVT. Powierzchnia podłoża wraz
z pozostałymi elementami muszą tworzyć solidną strukturę.
Można to sprawdzić, przeprowadzając test twardości za pomocą
rysika i szablonu (tzw. test RiRi) lub mierząc wytrzymałość na
rozciąganie poprzez odrywanie warstwy materiału (test pulloff). Gdy parametr ten jest niższy niż 1 N/mm, należy koniecznie
wzmocnić powierzchnię. Ta graniczna
wartość obowiązuje
w większości krajów. W razie potrzeby wykonania takiego pomiaru
można także zwrócić się o pomoc do działu technicznego UZIN,
który chętnie dostarczy wsparcia. Jedną z przyczyn słabej
wytrzymałości nowych jastrychów może być zastosowanie
zbyt małej ilości spoiwa (cementu lub gipsu) w stosunku do
kruszywa. Taką powierzchnię można wzmocnić przy użyciu
dwuskładnikowego gruntu epoksydowego UZIN PE 425, który

głęboko wnika w jej strukturę. Po jego wyschnięciu konieczne
jest zagruntowanie podłoża preparatem UZIN PE 280, który
tworzy warstwę pośrednią przed nałożeniem masy szpachlowej
cechującej się niskimi naprężeniami wewnętrznymi (jak np. NC
112 Turbo).

|
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WSKAZÓWKA
Jeśli nie masz dostępu do
tych narzędzi, możesz
wyszczotkować powierzchnię
przy pomocy szczotki
drucianej. W ten sposób
szybko sprawdzisz,
czy powierzchnia jest
wystarczająco wytrzymała

Test z użyciem rysika
i szablonu (z lewej), pomiar
wytrzymałości na rozciąganie
przy użyciu miernika
(z prawej)

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN PE 425.
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Wzmacnianie kruchych i niestabilnych jastrychów
UZIN PE 425
Dwuskładnikowy grunt głębokopenetrujący
UZIN PE 425 to epoksydowy grunt głębokopenetrujący na bazie
wodnej. Preparat wnika głęboko w podłoża mineralne i wzmacnia
je. UZIN PE 425 doskonale nadaje się do naprawy porowatych,
niestabilnych i kruchych podłoży betonowych, jak również starych
i nowych jastrychów.
ZALETY PRODUKTU:
+ doskonale penetruje podłoże
+ dobrze wzmacnia powierzchnię
+ bardzo wysoka wydajność
+ możliwość rozcieńczania wodą
+ możliwość szpachlowania po użyciu gruntu UZIN PE 280
Nr art. 159351

A/B kanister 6 kg z tw. szt.

Budowa systemu:
7. LVT
6. UZIN KE 66
5. NC 112 Turbo
4. UZIN PE 280
3. Warstwa nr 2: UZIN PE 425
2. Warstwa nr 1: UZIN PE 425
1. Kruche, porowate podłoże

WSKAZÓWKA
Większość środków
gruntujących UZIN najlepiej
nanosić wałkiem
pluszowo-nylonowym
(długość włosia 14 mm).
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2.2.4 Gruntowanie
Aby można było nałożyć masę szpachlową przed ułożeniem podłogi LVT, podłoże musi być dostatecznie i równomiernie chłonne.
Chłonność należy sprawdzić metodą kropli wody. Stosując dopasowane do chłonności podłoża środki gruntujące można uniknąć
powstawania kraterków i gęstych spękań (tzw. „skóra słonia”).
Gruntowanie jest niezbędne, gdyż pozwala ono zapobiec zbyt
szybkiemu odprowadzaniu wody zarobowej z masy szpachlowej.
Natomiast związanie pyłu wpływa pozytywnie na przyczepność
masy szpachlowej do podłoża.

Ocena i przygotowanie podłoża
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Podłoże betonowe lub jastrychowe
Jeśli suche podłoże betonowe lub jastrychowe nie posiada żadnych wad, przed rozprowadzeniem masy szpachlowej można je
zagruntować gruntem dyspersyjnym UZIN PE 360+. W przypadku
podłoży mocno chłonnych może być konieczne nałożenie drugiej
warstwy. Przed zagruntowaniem podłoże należy przeszlifować,
a następnie odkurzyć w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń
i warstw zmniejszających przyczepność.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN PE 360+.

Jastrychy z elementów gotowych
Przed gruntowaniem jastrychów z gotowych elementów należy
je przeszlifować i odkurzyć w celu usunięcia wszelkich warstw
zmniejszających przyczepność. Tak jak opisano w rozdziale 2.1.2,
istnieją dwa rodzaje jastrychów prefabrykowanych: na bazie
mineralnej i z materiałów drewnopochodnych. Do gruntowania
chłonnych jastrychów mineralnych służy UZIN PE 260 wymieszany z wodą w proporcji 1:2. Na niechłonnych podłożach drewnopochodnych należy zastosować UZIN PE 260 w postaci nierozcieńczonej.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN PE 260.

Proporcja mieszania w zależności od podłoża:
PODŁOŻE

PROPORCJA MIESZANIA

Gruntowanie jastrychów z elementów prefabrykowanych

UZIN PE 260 (mieszany z wodą w proporcji 1:2)

Gruntowanie niechłonnych materiałów drewnopochodnych

UZIN PE 260 (nierozcieńczony)
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WSKAZÓWKA:
W przypadku takich konstrukcji
podłogowych konieczne jest
wentylowanie podłoża,
co pozwoli zapobiec rozwojowi
pleśni. W tym celu należy
zamontować listwy
przypodłogowe
z wentylacją.

Podłoga drewniana i deski podłogowe
Podłoża drewniane należy szczególnie starannie sprawdzić pod
kątem jakości, aby uniknąć efektu skrzypienia podłogi podczas
późniejszego użytkowania. W przypadku stropu z belek drewnianych, odstęp między belkami, do których przykręcane są konstrukcje, powinien wynosić maksymalnie 60 cm. Podłogi pływające lub deski podłogowe należy dodatkowo przykręcić lub przybić
gwoździami. Luźne klepki parkietu należy przykleić lub przymocować mechanicznie. Również takie podłoża można przygotować
pod układanie podłóg LVT, przy użyciu specjalnych środków gruntujących i mas szpachlowych. Stare warstwy lakierów lub olejów
należy zeszlifować przed zastosowaniem gruntu szpachlowego
UZIN PE 650. Wypełnia on szczeliny między elementami parkietu
lub deskami, co zapobiegnie zapadaniu się kolejnej warstwy, jaką
jest masa szpachlowa.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN PE 650.

Konstrukcja systemu:
3. UZIN NC 115 / NC 152
Turbo
2. UZIN PE 650 lub UZIN PE
630
1. Deski podłogowe / płytki
ceramiczne

WSKAZÓWKA:
Płytki obluzowane lub
z pustymi przestrzeniami
należy najpierw usunąć.
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Podłogi kamienne i ceramiczne jako podłoże
Jeżeli podłoga LVT ma być układana na płytkach ceramicznych,
istnieją dwie możliwości przygotowania takiego podłoża. Bardziej
pracochłonną i zazwyczaj droższą metodą jest usunięcie płytek
ceramicznych, a następnie stworzenie nowego podłoża. Metodę
tę należy brać pod uwagę tylko wtedy, gdy wysokość konstrukcji
nie może być już zwiększona lub jest to dopuszczalne tylko w minimalnym zakresie, a także w przypadku, gdy płytki nie trzymają
się już podłoża. Drugą, mniej pracochłonną opcją, jest montaż
podłogi na istniejących płytkach po wcześniejszym zagruntowaniu
ich preparatem wypełniającym UZIN PE 650.

W takim przypadku płytki należy najpierw gruntownie oczyścić
i przeszlifować. Pozwoli to usunąć pozostałości środków do pielęgnacji, które obniżają przyczepność. Powierzchnię można następnie pokryć gruntem UZIN PE 650 i odpowiednią masą szpachlową UZIN, np. UZIN NC 115 lub UZIN NC 152 Turbo.

Ocena i przygotowanie podłoża
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Gruntowanie chłonnych podłoży
Systemy gruntujące UZIN (wg podłoża):
NOWE PODŁOŻA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jastrych (suchy)

UZIN PE 360+ + UZIN NC 150 lub UZIN NC 110

Beton (suchy)

UZIN PE 360+ + UZIN NC 150 lub UZIN NC 110

Jastrych z elementów gotowych

UZIN PE 260 + UZIN NC 115

STARE PODŁOŻA
Deski podłogowe / drewno

UZIN PE 650 + UZIN NC 115

Płytki ceramiczne
Powłoki nienasiąkliwe
Prefabrykowane płyty jastrychowe

UZIN PE 650 + UZIN NC 150
UZIN PE 650 + UZIN NC 150
UZIN PE 650 + UZIN NC 150

UZIN PE 360+
Gotowy do użycia środek gruntujący
UZIN PE 360+ to szybkoschnący grunt dyspersyjny stosowany
przed szpachlowaniem chłonnych podłoży mineralnych. Środek
jest szybki i łatwy w użyciu, zmniejsza chłonność powierzchni,
wiąże pył z powierzchni i zwiększa wytrzymałość konstrukcji
ZALETY PRODUKTU:
+ bardzo dobrze wnika w podłoże
+ gotowy do użycia
+ szybkoschnący
Nr art. 77299
Nr art. 65874

10-kg-CUBE it simple
5-kg-CUBE it simple
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Gruntowanie szczelnych lub chłonnych podłoży
UZIN PE 260
Koncentrat gruntujący
UZIN PE 260 to dyspersyjny koncentrat o wszechstronnym zastosowaniu i doskonałej przyczepności, zarówno do podłoży szczelnych, jak i chłonnych. Grunt można stosować także w postaci
rozcieńczonej. Idealnie nadaje się do starych, remontowanych
podłoży.
ZALETY PRODUKTU:
+ wysokie stężenie
+ tworzy cienką warstwę
+ idealna przyczepność do szczelnych podłoży
+ doskonała bariera dla wody zarobowej
Nr art. 77304
Nr art. 6368
Nr art. 6951

10-kg-CUBE it simple
5-kg-CUBE it simple
1-kg puszka

Szybkie gruntowanie gładkich i szczelnych podłoży
UZIN PE 280
Grunt błyskawiczny
UZIN PE 280 to gotowy do użycia, szybkoschnący grunt o bardzo dobrej przyczepności do podłoży niechłonnych, takich jak np.
UZIN PE 460, UZIN PE 414 BiTurbo czy płytki ceramiczne. Specjalna technologia włókien węglowych pozwala szybko uzyskać
szorstką i przyczepną powierzchnię gotową do szpachlowania.
Nadaje się także do stosowania na ścianach.
ZALETY PRODUKTU:
+ produkt gotowy do użycia
+ tworzy cienką warstwę
+ idealna przyczepność do szczelnych podłoży
+ może być stosowany na ścianach
+ odpowiedni do szybkiego budowania
Nr art. 47523
Nr art. 47522
Nr art. 53978
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12 kg - wiadro
5 kg - wiadro
1-kg puszka

Ocena i przygotowanie podłoża
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Niezawodne i szybkie gruntowanie podłoży ze szczelinami
UZIN PE 650
jednoskładnikowy wypełniający grunt szpachlowy
UZIN PE 650 to jednoskładnikowy, szybkoschnący elastyczny
cementowy grunt szpachlowy o konsystencji pasty przeznaczony do remontowanych podłoży. Jest prosty w obróbce, łatwo formowalny i doskonale przyczepny do podłoża. Ilość i konsystencję
produktu można dostosować do indywidualnych potrzeb.
ZALETY PRODUKTU:
+ jednocześnie wypełnia, zamyka i wygładza powierzchnię
+ grubość warstwy do 4 mm
+ po utwardzeniu elastyczny i odkształcalny
+ aż do 25% wyższa wydajność w porównaniu z UZIN PE 630
+ można nanosić wałkiem i szpachlą
Nr art. 89631
worek 16 kg
Alternatywne rozwiązanie - UZIN PE 630:
dwuskładnikowy wypełniający grunt szpachlowy
Nr art. 36612
A/B wiadro 16 kg z tworzywa sztucznego

Niezawodne i szybkie gruntowanie wymagających remontu
podłoży z płytek ceramicznych i drewna. Z UZIN PE 630.
Na stronie www.uzin.com oferujemy fachową wiedzę i wsparcie
w ramach SYSTEMÓW RENOPLAN. Informacje są prezentowane
w przejrzystej formie, z ilustracjami, filmami i instrukcjami stosowania.
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2.2.5 Podłoża wilgotne
Przed ułożeniem okładziny należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie suche. Jego nadmierne zawilgocenie jest częstą przyczyną uszkodzeń. Dlatego szczególnie ważne jest badanie wilgotności zgodnie z obowiązującymi normami.
Pierwszym punktem oparcia jest odstęp czasu między wykonaniem podłoża (beton lub jastrych) a rozpoczęciem prac okładzinowych. Im jest on dłuższy, tym większe prawdopodobieństwo, że
wilgotność podłoża jest optymalna. Czas schnięcia różni się w zależności od rodzaju podłoża.

WSKAZÓWKA:
Aby znaleźć odpowiedni
punkt pomiaru wilgotności
(miejsce o największej
wilgotności),
można najpierw
przeprowadzić orientacyjny
pomiar podłogi urządzeniem

Pomiar wilgotności podłoża betonowego można przeprowadzić
tzw. metodą higrometryczną. Polega ona na wywierceniu w betonie
otworu o głębokości równej 40% grubości betonu, który następnie
należy dokładnie oczyścić z pyłu. W tym celu można użyć szczotki
do czyszczenia rur i odkurzacza przemysłowego. W otwór wkłada
się plastikową tuleję, którą należy hermetycznie zamknąć. Po 24
godzinach do tulei wprowadza się czujnik wilgotności. Wilgotność
względną betonu można odczytać po pewnym czasie (zgodnie
z zaleceniami producenta czujnika). Czas, w którym poziom wilgotności dochodzi do równowagi, zależy od wielu czynników, takich jak
np. różnice temperatur, wilgotność i gęstość betonu.
Podczas pomiarów należy zawsze stosować się do zaleceń producenta urządzenia pomiarowego i brać pod uwagę krajowe normy.
Maksymalne parametry dla podłoży betonowych wahają się bowiem w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Z naszych doświadczeń wynika, że na betonie o wilgotności
względnej do 85% * okładzinę można układać bez zastosowania
izolacji. Niemniej jednak konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi wartościami granicznymi. Jeśli rzeczywiste wartości nie
mieszczą się w limitach, podłoże betonowe można zagruntować
specjalnymi środkami paroizolacyjnymi lub należy je dosuszyć.
Na świecie stosowane są także inne metody, np. z użyciem wagosuszarki (analiza grawimetryczna) lub wspomnianej wyżej sondy
umieszczanej w wywierconym otworze. W przypadku wątpliwości
można zawsze skontaktować się z działem technicznym UZIN.
Do pomiaru wilgotności jastrychów cementowych i anhydrytowych
UZIN zaleca metodę CM. Polega ona na wykonaniu w jastrychu
otworu za pomocą młotka i dłuta. W przypadku podłóg ogrzewanych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić rur grzewczych. Z reguły wykonawcy jastrychów na ogrzewaniu podłogo-

* Zgodnie ze standardem ASTM F 2170-17.
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wym zaznaczają punkty pomiarowe. Próbka do pomiaru pobierana
jest z dolnej połowy jastrychu, rozdrabniana w miseczce i wprowadzana do butelki testowej. W przypadku jastrychów cementowych
wystarczająca jest próbka o masie 20 g lub 50 g, a w przypadku
jastrychów anhydrytowych - 100 g. Następnie do próbki dodaje się
kulki stalowe i ampułkę z karbidem, a butelka jest zamykana manometrem. Z butelką CM należy postępować w następujący sposób:
wstrząsać przez 2 minuty, odstawić na 3 minuty, wstrząsać przez
1 minutę, odstawić na 4 minuty, wstrząsać przez 10 sekund i wtedy
odczytać wynik. Wartości graniczne obowiązujące w Polsce dla suchego jastrychu podane są w poniższej tabeli (wartości te mogą się
różnić w innych krajach):

|

2.2

Higrometr WOLFF
ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN PE 460 lub
UZIN PE 414 BiTurbo.

Wartości graniczne pomiaru CM:
RODZAJ JASTRYCHU

WIELKOŚĆ PRÓBKI

NIEOGRZEWANY

OGRZEWANY

Jastrych anhydrytowy

100 g

≤ 0.5 CM-%

≤ 0.3 CM-%

Jastrych cementowy

50 g

≤ 2.0 CM-%

≤ 1.8 CM-%

Możliwe uszkodzenia od wilgoci szczątkowej.
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Systemy przeciwwilgociowe UZIN:
RODZAJ
PODŁOŻA

METODA POMIARU

IZOLACJA DO

IZOLACJA OD WILGOCI

Beton

Metoda higrometryczna

Do 100% wilgotności względnej na podłogach nieogrzewanych i do 90% wilgotności
względnej na podłogach z ogrzewaniem.**

UZIN PE 480*

Do 95% wilgotności względnej na
podłogach nieogrzewanych i do 85%
wilgotności względnej na podłogach
z ogrzewaniem.**

UZIN PE 460*

5% CM na podłogach nieogrzewanych
3% CM na podłogach z ogrzewaniem.

UZIN PE 460*

4% CM na podłogach nieogrzewanych
i 2,5% CM na podłogach z ogrzewaniem.

UZIN PE 414 BiTurbo lub
UZIN PE 412

Jastrychy
cementowe

Metoda CM

Jastrychy
anhydrytowe

Metoda CM

Masy szpachlowe

Zgodnie z wymogami
producenta

Brak możliwości izolowania.
Wartości graniczne to 0,3% CM dla
jastrychów z ogrzewaniem i 0,5% CM bez
ogrzewania.

* Informacje o ilości nanoszonego produktu i liczbie warstw podane są w kartach technicznych poszczególnych produktów UZIN.
** Zgodnie ze standardem ASTM F 2170-17. W związku z małą popularnością tej metody w Europie, nie należy jej stosować powszechnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem technicznym UZIN.
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Środki gruntujące UZIN na bazie żywicy epoksydowej
To uniwersalne rozwiązanie do izolowania i wzmacniania bardzo
wilgotnych podłoży, również mocno obciążanych. Tworzą skuteczną barierę dla wilgoci z jastrychów zespolonych, betonu i innych
podłoży. Aby zapewnić przyczepność warstwy gruntu z żywicy epoksydowej, należy na całej powierzchni zastosować drugą warstwę
w postaci piasku kwarcowego lub specjalnego gruntu UZIN PE 280.
Niezawodna izolacja od wilgoci
UZIN PE 460 oraz UZIN PE 480
Epoksydowe grunty uszczelniające
UZIN PE 460 i UZIN PE 480 to grunty na bazie żywicy epoksydowej
o niskiej emisji zapachu przeznaczone do wilgotnych i/lub niestabilnych podłoży. Dwuskładnikowe epoksydowe grunty uszczelniające
nadają się do izolowania jastrychów cementowych lub betonu, także o bardzo wysokiej zawartości wilgoci. Do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz budynków
ZALETY PRODUKTÓW:
+ PE 460: izolacja od wilgoci resztkowej do 5% CM; PE 480: bez
ograniczenia
+ dobre krycie powierzchni
+ odporność na wodę, mróz i środki chemiczne
+ składnik systemu WWA-modernizacje
Nr art. 11395
Nr art. 17340

UZIN PE 460 wiadro blaszane 10 kg
UZIN PE 480 wiadro blaszane 10 kg

Grunt specjalny UZIN PE 280

UZIN PE 460 obsypany piaskiem kwarcowym
na całej powierzchni
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Jednoskładnikowe poliuretanowe preparaty gruntujące UZIN
Pozwalają na optymalne przygotowanie podłoża i doskonale
sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy liczy się szybkość. Uniwersalne rozwiązania pozwalają zatrzymać wilgoć resztkową w niemal
każdym rodzaju podłoża. Te łatwe w stosowaniu preparaty należy
po odczekaniu na utwardzenie zagruntować z użyciem UZIN PE
280 lub pokryć warstwą piasku kwarcowego.

Szybkie i niezawodne gruntowanie
UZIN PE 414 BiTurbo
Jednoskładnikowy szybki poliuretanowy środek gruntujący
Jednoskładnikowy grunt na bazie żywicy reaktywnej UZIN PE 414
BiTurbo schnie ekstremalnie szybko, co umożliwia kontynuowanie
prac już po jednej godzinie. Szybki środek sprawdza się w przypadku napiętego harmonogramu oraz nieogrzewanych i odpornych na
wilgoć podłoży o wilgotności resztkowej do 4%. Alternatywą jest
nieco wolniej schnący UZIN PE412. Dodatkową funkcją gruntu
UZIN PE 412 jest wzmacnianie niestabilnych, porowatych podłoży
ZALETY PRODUKTU:
+ izolacja od wilgoci resztkowej do 4% CM
+ łatwe stosowanie
+ nanoszenie wałkiem lub szpachlą zębatą
+ doskonale penetruje podłoże
+ szybko schnie
Nr art. 41364
Nr art. 85887
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UZIN PE 414 BiTurbo 12 kg kanister z tw. szt.
UZIN PE 412 12 kg kanister z tw. szt.
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2.2.6 Nierówności powierzchni
Przed ułożeniem podłogi LVT podłoże zawsze należy szpachlować,
aby uzyskać równą i gładką powierzchnię. Pozwoli to uniknąć nierówności i załamań na powierzchni LVT. W tym celu stosuje się
samorozlewną masę szpachlową. Biorąc pod uwagę ewentualne
obciążenia kółkami foteli biurowych na etapie użytkowania, warstwa masy szpachlowej nie powinna być cieńsza niż 1 mm. Najlepszą chłonność podłoża podczas przyklejania podłogi LVT na mokro
oraz optymalne właściwości samopoziomujące zapewni jednak
warstwa o zalecanej grubości minimum 2 mm. Masa niwelująca
powinna łączyć w sobie dwie cechy: najlepszą rozpływność i jak
najwyższą chłonność. Z reguły masy niwelujące rozprowadzane są
raklą, a następnie odpowietrzane za pomocą wałka kolczastego.
Metoda ta jest bardziej efektywna w porównaniu z klasycznym sposobem nanoszenia z użyciem pacy. Pozwala ona również uzyskać
podłoże o bardzo równej strukturze.
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WSKAZÓWKA:
Aby uzyskać optymalny
rezultat, masy niwelujące
UZIN trzeba mieszać przez
co najmniej 60 sekund
mieszadłem, jak np. WOLFF
Power X 1600.

ROZWIĄZANIE UZIN:
Cementowe i gipsowe
masy szpachlowe
(patrz tabela)

Masy szpachlowe UZIN wg zastosowania:
CEMENT

GIPS

Szpachlowanie podłoży

UZIN NC 150 lub UZIN NC 146

UZIN NC 105 lub UZIN NC 110

Szybkie szpachlowanie podłoży

UZIN NC 172 BiTurbo lub UZIN NC 152
Turbo

UZIN NC 112 Turbo

Naprawa podłoży

UZIN NC 182

UZIN NC 118

Uzupełnianie podłoży

Drobnoziarnista masa szpachlowa
UZIN NC 888 S

Najlepsze rezultaty szpachlowania można uzyskać,
stosując raklę i wałek odpowietrzający.
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UZIN NC 150
Samorozlewna masa niwelująca
NC 150 to bardzo gładka, cementowa masa szpachlowa, która
gwarantuje najlepszy rezultat. Do stosowania pod podłogi winylowe oraz okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego w
warstwie o grubości do 10 mm. Zapewnia doskonałą rozpływność i jest szybko gotowa do układania okładzin, nawet przy
niekorzystnych warunkach klimatycznych.
ZALETY PRODUKTU:
+ bardzo dobra rozpływność
+ bardzo gładka, jednolita powierzchnia
+ wysoka wytrzymałość
Nr art. 11295

worek 25 kg

UZIN NC 146
Samorozlewna masa niwelująca
Samorozlewna masa niwelująca UZIN NC 146 to bardzo gładka cementowa masa szpachlowa , która gwarantuje najlepszy
rezultat. Do stosowania pod podłogi winylowe, wykładziny podłogowe oraz okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego warstwie o grubości do 8 mm. Zapewnia doskonałą rozpływność
i jest gotowa do układania okładzin, nawet przy niekorzystnych
warunkach klimatycznych.
ZALETY PRODUKTU:
+ bardzo dobra rozpływność
+ bardzo gładka, jednolita powierzchnia
+ bardzo łatwa obróbka
Nr art. 53446

worek 25 kg

Szpachlowanie podłoży bez naprężeń wewnętrznych
UZIN NC 110
Gipsowa masa wyrównująca
UZIN NC 110 to samorozlewna, ekstremalnie gładka masa szpachlowa i wyrównującą na bazie siarczanu wapnia z efektem Level
Plus S do stosowania w zakresie grubości warstwy do 50 mm.
Dzięki niewielkim naprężeniom wewnętrznym szczególnie dobrze
sprawdza się przy remontach starych, niestabilnych i mieszanych
podłoży. Zapewnia jednolity wygląd powierzchni. .
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ZALETY PRODUKTU:
+ ekstremalnie dobra rozpływność
+ bardzo gładka powierzchnia
+ szybko schnąca
+ niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych
Nr art. 55843

worek 25 kg

Bardzo szybka gotowość do układania wykładzin
UZIN NC 172 BiTurbo
Błyskawiczna masa niwelująca
UZIN NC 172 BiTurbo to samorozlewna cementowa masa szpachlowa z efektem Level Plus, która szybko uzyskuje gotowość
do układania okładzin. Jest odpowiednia do niemal wszystkich
zastosowań, rodzajów podłoży i w dowolnym zakresie grubości
warstw. Ta uniwersalna masa wyrównująca pozwala na klejenie
różnego rodzaju okładzin wierzchnich już po około 60 minutach
i szybkie zakończenie prac.
ZALETY PRODUKTU:
+ możliwość układania okładziny po 60 minutach
+ wiąże hydraulicznie
+ mniejsze zużycie kleju o nawet 10%
Nr art. 55839

worek 25 kg

UZIN NC 152 Turbo
Szybka masa niwelująca
UZIN NC 152 Turbo to samorozlewna cementowa masa szpachlowa, która szybko uzyskuje gotowość do układania okładzin.
Jest odpowiednia do układania podłóg winylowych, wszelkich
wykładzin podłogowych, podłóg warstwowych oraz płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego w warstwie o grubości do 10
mm. UZIN NC 152 Turbo szybko osiąga gotowość do układania
wykładziny a jednocześnie tworzy idealnie gładką powierzchnię.
ZALETY PRODUKTU:
+ już po 8 godzinach możliwość układania okładziny
+ wiąże hydraulicznie
+ bardzo gładka i jednolita powierzchnia
+ bardzo dobra szlifowalność
Nr art. 83052

worek 25 kg
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Szybkie układanie na niestabilnych podłożach
UZIN NC 112 Turbo
Szybka, gipsowa masa wyrównująca
UZIN NC 112 Turbo to samorozpływna, ekstremalnie gładka i szybka gipsowa masa szpachlowa oraz wyrównująca. Krótki czas oczekiwania na układanie okładzin sprawia, że idealnie nadaje się do
szybkich remontów niestabilnych, starych i mieszanych podłoży.
Masa o ekstremalnie dobrej rozpływności pozwala stworzyć bardzo
gładką powierzchnię o jednorodnym wyglądzie, która zapewnia najlepszy efekt układania okładzin.
ZALETY PRODUKTU:
+ ekstremalnie dobra rozpływność
+ szybkie układanie okładzin (już po 6 godzinach)
+ bardzo niewielkie naprężenia
+ bardzo wysoka wytrzymałość
Nr art. 81179

worek 25 kg

Rozprowadzanie „na zero”
UZIN NC 182 NEW
Wytrzymała masa naprawcza do ponownego rozrobienia

C35
DIN EN 13 813

F7

Wytrzymała, drobnoziarnista i bardzo szybko schnąca cementowa masa wygładzająca UZIN NC 182 NEW po wymieszaniu
z wodą uzyskuje idealne właściwości. Szybko wiąże, dlatego już
po krótkim czasie można rozpocząć gruntowanie, szpachlowanie
czy klejenie. Jest odporna na wilgoć alkaliczną i można ją ponownie rozrobić bez dodawania wody (reaktywować). UZIN NC 182
umożliwia łatwe szpachlowanie uzupełniające oraz wykończeniowe, a nawet rozprowadzanie „na zero”.
ZALETY PRODUKTU:
+ układanie okładziny po 60 minutach
+ możliwość reaktywacji
+ odporność na działanie wilgoci
+ drobne ziarno zapewnia gładki efekt
Nr art. 87569

38

worek 20 kg

Ocena i przygotowanie podłoża

|

2.2

Przykłady zastosowania mas naprawczych
Niezawodność w systemie
UZIN NC 118
Szybka, wytrzymała, gipsowa masa naprawcza
UZIN NC 118 to gipsowa masa naprawcza o idealnych właściwościach roboczych. Szybkowiążący produkt pozwala na szybkie
gruntowanie, szpachlowanie lub klejenie. Umożliwia łatwe szpachlowanie uzupełniające oraz wykończeniowe, a nawet rozprowadzanie „na zero”.
ZALETY PRODUKTU:
+ doskonałe właściwości robocze
+ możliwość dopasowania konsystencji
+ bardzo niewielkie naprężenia
Nr art. 84528

worek 20 kg

Wypełnianie ubytków w podłożach
UZIN NC 888 S
Drobnoziarnista masa szpachlowa
UZIN NC 888 S to drobnoziarnista masa szpachlowa, którą w zależności od potrzeb można rozprowadzać „na zero” aż do grubości
4 mm. Nadaje się do każdego rodzaju podłoży. Na powierzchniach
chłonnych klejenie okładzin jest możliwe już po 15 minutach.
ZALETY PRODUKTU:
+ nie wymaga gruntowania na cementowych jastrychach i masach
szpachlowych
+ ekstremalnie krotki czas oczekiwania na klejenie okładzin
+ ładne wykończenie bez widocznych miejsc przykładania szpachli
Nr art. 54791

worek 4,5 kg
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2.2.7 Niska izolacyjność akustyczna
Stale rosną wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej podłóg
w nowych budynkach. Często jednak nie da się uzyskać wartości
wymaganych przez projektanta. Dlatego najlepiej wcześniej uzgodnić z klientem, jaki poziom izolacji będzie dla niego odpowiedni.
Aby osiągnąć efekt redukcji hałasu, można zastosować specjalny
podkład UZIN RR 620. W sytuacji, gdy nowa podłoga LVT ma zastąpić starą wykładzinę CV lub wykładzinę dywanową, izolacyjność
akustyczna przegrody może się obniżyć, ze względu na właściwości tego materiału. Również w takim przypadku sprawdzi się podkład akustyczny UZIN RR 620. Przed jego zastosowaniem należy
nałożyć masę szpachlową, a po przeszlifowaniu zagruntować ją
z użyciem UZIN PE 360+. Zapewni to optymalną przyczepność
samoprzylepnego podkładu UZIN RR 620.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN PE 360+
+ UZIN RR 620.

Dobre tłumienie i niewielka grubość
UZIN RR 620
Izolujący akustycznie podkład pod LVT
UZIN RR 620 to samoprzylepny podkład z wypełniaczami mineralnymi do układania podłóg LVT. Dzięki swojej izolacyjności akustycznej znacznie podnosi komfort mieszkania i chodzenia. UZIN
RR 620 jest ponadto ekstremalnie wytrzymały na ściskanie, co
stanowi ważną zaletę przy układaniu LVT.
ZALETY PRODUKTU:
+ niewielka wysokość montażowa
+ podkład rozdzielający
+ zapewnia izolację akustyczną
+ produkt samoprzylepny
+ natychmiastowa gotowość do układania wykładziny
+ izolacyjność akustyczna 14 dB
Nr art. 87358
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Montaż podłogi LVT na izolacji akustycznej o niewielkiej
wysokości.
Z użyciem UZIN RR 620 i UZIN KE 68.
Na stronie www.uzin.com oferujemy fachową wiedzę i wsparcie
w ramach SYSTEMÓW RENOPLAN. Informacje są prezentowane
w przejrzystej formie, z ilustracjami, filmami i instrukcjami stosowania

2.2.8 Protokół wygrzewania / wygrzewanie w celu przyspieszenia układania okładziny
W przypadku podłóg z ogrzewaniem należy przed rozpoczęciem
prac koniecznie przekazać protokół wygrzewania. Jeśli w danym
kraju nie jest to przyjętą praktyką, należy ustalić, czy wykonano
próbę szczelności i wygrzewanie wylewki w celu przygotowania jej
do układania okładziny. Nieustalenie tych kwestii stwarza wysokie
ryzyko powstania szkód, takich jak np. wycieki wody, tworzenie się
pęcherzy na wykładzinie (z powodu nadmiernej wilgotności podłoża) czy rozmiękczenie kleju. Często usterki te pojawiają się dopiero
po dłuższym czasie, a wtedy ich usunięcie wiąże się ze zwiększonym nakładem czasu i środków finansowych.
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2.3 Maszyny i narzędzia specjalne
Do prawidłowego i profesjonalnego przygotowania podłoża niezbędne są specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia. Podczas prac w nowym budownictwie używa się na przykład wilgotnościomierzy, a podczas renowacji podłóg maszyn do usuwania
starych wykładzin.
Technika kontrolno-pomiarowa
Urządzenia pomiarowe WOLFF wyróżniają się precyzją
i niezawodnością. Właśnie tego potrzebujesz na budowie!
Wilgotnościomierz
WOLFF V1-D4 Professional
Przeznaczony do mierzenia wilgotności podłoży. Pozwala
na bezinwazyjny pomiar i uzyskanie bardzo dokładnych
wyników.
+ łatwa obsługa
+ wyświetlanie wartości w czasie rzeczywistym na
czytelnym wyświetlaczu
+ odpowiedni do wstępnego badania gotowości materiałów
budowlanych do układania okładzin (wymagany jest
późniejszy pomiar CM)
Nr art. 71035

WOLFF V1-D4 Professional

Urządzenie WOLFF CCM Classic
Kompletny zestaw do pomiaru wilgotności podłoża w praktycznej aluminiowej walizce.
Nr art. 13486

Urządzenie WOLFF CCM Classic

Usuwanie wykładzin
Usuwanie starych wykładzin podłogowych wymaga urządzeń,
które zapewniają dokładność i szybki postęp prac.
WOLFF Duro-Stripper 2.0 230V
Idealnie sprawdza się na małych i średnich powierzchniach
+ uchwyt o ergonomicznym kształcie
+ możliwość obsługi ręcznej po demontażu uchwytu
+ solidne koła
Nr art. 84888
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WOLFF BiTurbo Stripper
Inteligentna pomoc na budowie
+ łatwa kontrola kierunku jazdy i prędkości
+ wspomaganie skręcania
+ łatwy, bardzo szybki demontaż
+ regulacja kąta ostrza
Nr art. 85000

WOLFF BiTurbo Stripper

Przygotowanie podłoża
Podstawą układania każdej okładziny jest równe, czyste i suche
podłoże, które jest warunkiem perfekcyjnego efektu końcowego.
WOLFF Samba 230V
Poręczna szlifierka talerzowa przeznaczona do szlifowania,
czyszczenia i polerowania
+ poręczna maszyna o mocy 1700 W
+ możliwość czyszczenia na mokro
+ idealna do małych i średnich powierzchni
+ metalowe kółka jezdne w standardzie
Nr art. 56364

WOLFF Samba 230V

WOLFF Separator wstępny antystatyczny 50 l
Antystatyczny separator wstępny oddziela duże ilości
grubych zabrudzeń i drobnego pyłu podczas odkurzania.
+ stała moc ssania
+ stopień separacji aż do 99% cząsteczek
+ odpowiedni do wielu urządzeń elektrycznych
Nr art. 82215 		

Separator wstępny WOLFF 50 l

Szlifierka podłogowa WOLFF NEO 400, 400V
Odkurzacz przemysłowy WOLFF T-REX, 230V
Więcej informacji o obu produktach na str. 20
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Sposób montażu i kleje
Przyklejanie podłóg LVT na całej powierzchni
Mocowanie podłóg LVT układanych luzem
Układanie LVT na ścianie
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3.2

Przyklejanie listew przypodłogowych
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3.3

Narzędzia do układania podłóg LVT
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Początkowo podłogi LVT były montowane tylko przy użyciu
kleju. Od kilku lat na rynku dostępne są również rozwiązania
w systemie pływającym (typu click), a także do układania luzem
(Loose-lay). Nadal jednak dominuje technologia przyklejania.
Jako jedyna pozwala ona optymalnie wykorzystać bogate
możliwości, jakie dają panele i płytki winylowe, jak np. fryzy czy
intarsje. W przypadku wariantów na zatrzask i układanych luzem
takie opcje są znacznie ograniczone. Podczas montażu LVT,
w zależności od wymagań stawianych okładzinie oraz preferencji
układającego, stosowane są różne metody klejenia, np. na mokro,
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na sucho i przyczepna. Aby uzyskać chłonną i równą strukturę
podłoża, należy je najpierw wyszpachlować, podobnie jak przed
układaniem elastycznych wykładzin podłogowych.

Warunki układania
Podłogi LVT muszą przebyć przed ułożeniem aklimatyzowane
zgodnie z wymogami producenta. Warunek ten należy spełnić
szczególnie wtedy, gdy w pomieszczeniu występują ekstremalnie
duże wahania temperatur, np. zimą i latem.
Preferowana wilgotność względna powietrza podczas układania
wynosi 40 – 65% i nie powinna ona przekraczać 75%. Temperatura powietrza i używanych materiałów, czyli np. okładziny i kleju,
musi wynosić co najmniej 18°C, zaś podłoża – minimalnie 15°C.
Ze względu na czas wiązania, schnięcia i reakcji materiałów
wymagane warunki klimatyczne muszą być zapewnione przed,
w trakcie oraz do 7 dni po zakończeniu montażu okładziny.
Jeżeli w fazie wiązania kleju wystąpi wzrost temperatury spowodowany np. bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych,
należy liczyć się ze zmianą wymiarów podłogi LVT. Z tego powodu
okładzinę i materiały do układania podłóg należy chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem lub innymi źródłami ciepła, aż
do całkowitego związania kleju. Dopiero wtedy dopuszczalne jest
obciążanie meblami. Zawsze należy stosować się do instrukcji
układania dostarczanych przez producentów podłóg LVT oraz
brać pod uwagę informacje zamieszczone w kartach technicznych
stosowanych produktów.
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3.1 Sposoby układania i rodzaje klejów
W ostatnich latach pojawiło się wiele innowacji w dziedzinie podłóg LVT. Oprócz nowych technologii układania (np. okładziny
Loose-lay i click) oraz alternatywnych spoiw (np. okładziny bez
zawartości chloru), coraz popularniejsze stają się również inne zastosowania LVT, jak np. przyklejanie na ścianach. W odpowiedzi
na te trendy na rynku pojawiły się nowe technologie klejenia i typy
klejów.
3.1.1 Przyklejanie podłóg LVT na całej powierzchni
Najczęściej spotykanym sposobem układania podłóg LVT jest
ich trwałe przyklejanie. Zapewnia ono bardzo wysoki poziom
bezpieczeństwa pod kątem możliwości późniejszego obciążania
podłogi i jej stabilności wymiarowej. Metoda ta w maksymalnym
stopniu ogranicza możliwość ruchów podłogi, a ponadto gwarantuje lepszą izolacyjność akustyczną, np. w porównaniu z systemem zatrzaskowym. Technologię klejenia LVT należy zastosować
również w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, gdyż
pozwala ona zapewnić najlepszą przewodność cieplną warstwy.
Optymalny dobór ząbków pacy
PODŁOŻE CHŁONNE

PODŁOŻE NIECHŁONNE

Spód ze strukturą

A2

A5

Spód gładki

A1

A5

WSKAZÓWKA:
Wzmacniany włóknami
klej UZIN KE 66 zapewnia
optymalną stabilność
wymiarową podczas
klejenia

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S
i UZIN KE 60.
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Kleje mokre, przyczepne, na bazie żywicy reaktywnej
i suche
Do przyklejania LVT stosowane są różne typy klejów,
w zależności od wymagań.
1. Kleje mokre i technologia klejenia na mokro:
Kleje mokre, jak np. wzmocniony włóknami klej dyspersyjny UZIN
KE 66, znajdują uniwersalne zastosowanie przy montażu LVT
(z wyjątkiem okładzin bez chloru) i są niezawodne w użyciu. Właściwe zastosowanie tej metody pozwala wyeliminować ewentualne
ryzyko reklamacji spowodowanych np. późniejszym pojawieniem
się niedoskonałości na powierzchni okładziny. Twardość spoiny
klejowej w połączeniu z jej wysoką wytrzymałością na ścinanie
skutecznie wyklucza możliwość powstawania szczelin, co ma
szczególne znaczenie w przypadku ogrzewania podłogowego czy
bezpośredniego nasłonecznienia podłogi.

Sposoby układania i rodzaje klejów |

3.1

Ponadto kleje mokre stosowane w systemie z odpowiednimi masami szpachlowymi bardzo szybko uzyskują początkową przyczepność. Mogą osiągnąć nawet ponad 50% wytrzymałości końcowej
już w ciągu pierwszej godziny, co zapewnia wysoki poziom niezawodności, optymalny efekt montażu i możliwość szybkiego obciążania podłogi.
2. Kleje przyczepne i metoda klejenia przyczepnego:
Ze względu na przyjazny dla użytkownika długi czas otwarty technologia ta zyskała wielu zwolenników. Ważną rolę odgrywa tu
wysoka przyczepność początkowa kleju. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku istnieje wysokie ryzyko
powstawania niedoskonałości w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie lub punktowe obciążenia (widoczne
miejsca łączeń/wgniecenia). W tej metodzie stosowane są kleje
uniwersalne nadające się także do aplikacji na mokro. Do klejenia
metodą przyczepną zalecamy nasz
uniwersalny
produkt
UZIN KE 2000 S, który z powodzeniem sprawdza się w różnych
technologiach klejenia.
Dobór właściwego kleju jest szczególnie ważny także w przypadku okładzin bez chloru. W tej specjalnej wersji podłóg LVT tradycyjne spoiwa zostały ze względów ekologicznych zastąpione
surowcami pozbawionymi chloru. Zgodnie z naszym doświadczeniem nie wszystkie kleje LVT nadają się do montażu takich okładzin. W przypadku tego szczególnego rodzaju LVT rekomendujemy UZIN KE 60 - pierwszy specjalny klej do wykładzin bez chloru.
3. Kleje na bazie żywicy reaktywnej:
W przestrzeniach narażonych na wysokie obciążenia zalecamy
montowanie podłóg LVT przy użyciu kleju na bazie żywicy reaktywnej. Zaliczają się do nich powierzchnie o dużym nasłonecznieniu, wahaniach temperatury, mocno obciążane mechanicznie
oraz intensywnie czyszczone, jak np. podłogi w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki odporności na ścinanie, wysokie
temperatury, środki chemiczne i wilgoć, kleje te doskonale nadają
się do stosowania w niesprzyjających warunkach i gwarantują wysoką niezawodność. Ze względu na fakt, że wiążą one reaktywnie, nie wymagają chłonnego podłoża. Mogą być z powodzeniem
stosowane na powierzchniach niechłonnych, jak np. podkłady,
grunty na bazie żywicy epoksydowej i PU czy powierzchnie metalowe.

WSKAZÓWKA:
Ponieważ stosowanie metody
klejenia przyczepnego
wiąże się z podwyższonym
ryzykiem powstawania
wgnieceń i zmian wymiarów
podłogi, nie należy jej
stosować w miejscach mocno
obciążonych.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN KE 2000 S i UZIN KE 60
do podłóg LVT bez chloru.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN KR 430 lub UZIN KE 68.
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4. Kleje suche:
Technologia klejenia na sucho już od dawna cieszy się dużą popularnością. W tym przypadku zamiast tradycyjnego kleju używa
się układanej na podłożu metalizowanej folii, która jest obustronnie pokryta klejem. Dużą zaletą takiego sposobu montażu podłogi
LVT jest możliwość jej późniejszego usunięcia wraz z warstwą
klejową. Ta metoda jest najszybsza z pozostałych, gdyż nie wymaga przestrzegania czasu schnięcia czy wiązania. Ze względu
na nieograniczony czas otwarty oraz możliwość odklejania i ponownego przyklejania elementów okładziny, można łatwo układać
nawet bardzo skomplikowane dekoracyjne wzory w postaci fryzów czy intarsji.
Kleje suche z barierą migracyjną w warstwie nośnej zapobiegają
przenikaniu zmiękczaczy z istniejącej wykładziny na której zamontowano LVT, co radykalnie obniża ryzyko tworzenia się widocznych spoin. Zakres stosowania podłóg LVT układanych tą
metodą jest tak samo szeroki, jak w przypadku technologii bazującej na klejach mokrych. W zależności od rodzaju podłoża stosuje
się inne produkty.

ROZWIĄZANIE UZIN:
Sigan Elements Plus +
Planus.

WSKAZÓWKA:
Porady dotyczące
czyszczenia znajdują się
w rozdziale 4.1.2 na str. 65.

ROZWIĄZANIE UZIN:
Sigan Elements.
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Podłoża mineralne:
W przypadku, gdy podłoga LVT ma być układana na podłożu mineralnym, takim jak np. masa szpachlowa, zaleca się stosowanie
suchego kleju Sigan Elements Plus w połączeniu z gruntem Planus. Po przeszlifowaniu podłoża należy je zagruntować, a następnie ułożyć matę Sigan Elements Plus dociskając ją do podłoża
i rozcierając jej powierzchnię, aby pozbyć się pęcherzy powietrza.
Po zdjęciu warstwy zabezpieczającej można już przyklejać podłogę LVT.
Stare okładziny podłogowe:
Niekiedy zdarza się, że podłoga LVT jest układana na starych
okładzinach wykonanych np. z linoleum, PVC, gumy itp. W takim
przypadku można zastosować Sigan Elements. Należy jednak
koniecznie zwrócić uwagę na to, czy istniejąca okładzina
jest stabilnie przytwierdzona do pierwotnego podłoża. Przed
przystąpieniem do robót powierzchnię należy dokładnie oczyścić,
a następnie próbnie przykleić fragment podłogi LVT przy pomocy
Sigan Elements. Jeśli efekty są zadowalające, można przystąpić
do właściwego układania podłogi.
Klejąc nową podłogę LVT do starej okładziny, można uniknąć
pracochłonnego remontu, pyłu i hałasu. Ponadto prace mogą być
przeprowadzane podczas normalnego użytkowania budynku,
np. hotelu czy sklepu.
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Przegląd klejów UZIN (wg wymagań):
WYMÓG

KLEJ UZIN

Stabilność wymiarowa

UZIN KE 66

Uniwersalne zastosowanie

UZIN KE 2000 S

Wysokie obciążenia

UZIN KE 68 | UZIN KR 430

Stabilność wymiarowa podłóg LVT bez chloru

UZIN KE 60

Stabilność wymiarowa (klejenie na sucho) na nowych podłożach

Sigan Elements Plus

Stabilność wymiarowa (klejenie na sucho) na starych podłożach

Sigan Elements

Układanie LVT na ścianach

KE68T | KE 2000S

Uznany specjalista w dziedzinie LVT
UZIN KE 66
Zbrojony włóknami klej do podłóg winylowych
UZIN KE 66 to specjalista w dziedzinie klejenia elastycznych
okładzin podłogowych. Ten wzmocniony włóknami klej dyspersyjny wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ścinanie. Mikrowłókna gwarantują wysoką stabilność wymiarową przyklejanych
paneli i płytek winylowych, a ryzyko powstawania niedoskonałości zostało ograniczone do minimum.
ZALETY PRODUKTU:
+ niezawodny i stabilny wymiarowo klej o dużej odporności na
ścinanie
+ eliminacja niedoskonałości
+ zwiększona przyczepność do gładkich powierzchni
+ zalecany przez wiodących producentów okładzin
+ odpowiedni do ogrzewania podłogowego
Nr art. 73183
Nr art. 64886

wiadro 14 kg
wiadro 6 kg
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Układanie podłóg LVT
przy zapewnieniu izolacji
akustycznej i niewielkiej
wysokości warstwy.
Za pomocą UZIN RR 620
i UZIN KE 68.

Szybkie układanie LVT na starych podłożach.
Z użyciem UZIN NC 150 i UZIN KE 66.
Na stronie www.uzin.com oferujemy fachową wiedzę i wsparcie
w ramach SYSTEMÓW RENOPLAN. Informacje są prezentowane w przejrzystej formie, z ilustracjami, filmami i instrukcjami
stosowania

Wszechstronny klej do okładzin
UZIN KE 2000 S
Uniwersalne zastosowanie
UZIN KE 2000 S to mocny klej dyspersyjny o krótkim czasie odparowania wstępnego. Jest przeznaczony do klejenia podłóg metodą przyczepną, na mokro oraz „Double-Drop”. Klej klasy Premium
zapewnia wysoką niezawodność i uniwersalność zastosowań.
ZALETY PRODUKTU:
+ neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu
+ bardzo dobre właściwości robocze
+ krótki czas wstępnego odparowania, długi czas otwarty
+ dobry efekt przyczepności z tworzeniem się włókien
+ na chłonne i szpachlowane podłoża
Nr art. 10232
Nr art. 64886

wiadro 14 kg
wiadro 6 kg

Montaż bezchlorowych okładzin podłogowych
UZIN KE 60
Klej dyspersyjny do okładzin podłogowych bez chloru
UZIN KE 60 to specjalny, bardzo niskoemisyjny klej do efektywnego montażu bezchlorowych okładzin podłogowych. Jest łatwy
w stosowaniu, zapewnia długi czas obróbki i najlepszą stabilność
wymiarową.
50

Sposoby układania i rodzaje klejów |

3.1

ZALETY PRODUKTU:
+ wygoda stosowania, łatwe rozprowadzanie
+ krótki czas wstępnego odparowania i długi czas obróbki
+ bardzo dobra stabilność wymiarowa
Nr art. 12247

wiadro 14 kg

Specjalista od intensywnie użytkowanych podłóg
UZIN KE 68
Jednoskładnikowy klej hybrydowy na bazie STP
UZIN KE 68 oferuje doskonałą stabilność wymiarową i wytrzymałość. Sprawdza się zwłaszcza w ekstremalnych warunkach, takich
jak powierzchnie narażone na oddziaływanie ciepła lub wody, która
może przenikać przez spoiny. Sprawdza się także w miejscach cechujących się wysokimi obciążeniami mechanicznymi.
ZALETY PRODUKTU:
+ dobra stabilność wymiarowa
+ duża odporność na wysokie temperatury
+ produkt gotowy do użycia
+ dobra stabilność spoiny klejowej
+ odpowiedni do miejsc o podwyższonej wilgotności
Nr art. 12248

wiadro 8,5 kg

Specjalista w dziedzinie klejenia LVT
UZIN KE 68 T
Jednoskładnikowy klej hybrydowy
UZIN KE 68 T to gotowy do użycia, bardzo niskoemisyjny i wygodny w stosowaniu jednoskładnikowy klej hybrydowy. Ze względu
na zwartą konsystencję i doskonałą przyczepność idealnie nadaje
się do klejenia elementów na ścianie. UZIN KE 68 T charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na zwiększone obciążenia
związane z wysokimi temperaturami czy przenikaniem wody.
ZALETY PRODUKTU:
+ konsystencja idealnie dopasowana do powierzchni pionowych
+ do stosowania na podłożach chłonnych i niechłonnych
+ nieszkodliwy dla osób uczulonych na żywice epoksydowe lub
PU
Nr art. 12249
Nr art. 12250

wiadro 11 kg
rękawy foliowe 12x600 ml
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Specjalista od obszarów o ekstremalnych obciążeniach
UZIN KR 430
Dwuskładnikowy klej PUR
UZIN KR 430 to dwuskładnikowy klej PUR tworzący bardzo twardą
spoinę klejową o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości końcowej.
Wyróżnia się doskonałą odpornością na działanie ciepła i zimna.
Odpowiedni szczególnie do miejsc mocno obciążanych.
ZALETY PRODUKTU:
+ odporny na temperatury otoczenia i wysokie obciążenia
+ szeroki zakres stosowania
+ wysoka stabilność wymiarowa i końcowa wytrzymałość
Nr art. 81054 
Nr art. 81060 

A/B wiadro 8 kg
A/B wiadro 3 kg

System do nowych podłoży – stabilność wymiarowa i demontaż
bez śladu
SIGAN ELEMENTS PLUS
Obustronnie klejąca mata do podłóg LVT
Sigan Elements Plus zapewnia nie tylko szybkość montażu
podłóg winylowych, lecz także wysoką stabilność wymiarową
okładzin układanych na masach szpachlowych. Pozwala
zmniejszyć nakład pracy do niezbędnego minimum,
a zamontowaną przy jego pomocy okładzinę można
później łatwo usunąć bez użycia maszyn i jakichkolwiek
pozostałości na podłożu.
ZALETY PRODUKTU:
+ brak czasu otwartego, wysoka wydajność układania w m²/h
+ możliwość natychmiastowego obciążania
+ przy zastosowaniu gruntu Planus okładzinę usuwa się łatwo
i bez śladu
+ brak presji czasu przy precyzyjnych obróbkach
Nr art. 71280 
0,75 m × 25 m Sigan Elements Plus = 18,75 m²
wraz z taśmą brzegową 
0,05 m × 25 m
Sigan Elements Plus = 1,25 m²

52

Sposoby układania i rodzaje klejów |

Szybkie i niezawodne układanie LVT na trwale zanieczyszczonych i wilgotnych podłożach.
Z użyciem UZIN RR 185 i Sigan Elements Plus. Na stronie www.
uzin.com oferujemy fachową wiedzę i wsparcie w ramach SYSTEMÓW RENOPLAN. Informacje są prezentowane w przejrzystej
formie, z ilustracjami, filmami i instrukcjami stosowania.

3.1

Układanie LVT na istniejących okładzinach przy
zachowaniu stabilności
wymiarowej.
Z zastosowaniem Sigan
Elements.

System do istniejących podłoży – stabilność wymiarowa i demontaż bez śladu
SIGAN ELEMENTS
Obustronnie klejąca mata do podłóg LVT
Specjalna, opatentowana folia klejąca Sigan Elements umożliwia
montaż nowych podłóg LVT na istniejących starych podłożach,
a w razie potrzeby ich usuwanie w późniejszym czasie bez żadnych pozostałości. Oznacza to oszczędność czasu, nakładu pracy, jak również eliminację problemu z pyłem czy hałasem.
ZALETY PRODUKTU:
+ brak czasu otwartego, wysoka wydajność układania w m²/h
+ możliwość stosowania na istniejących wykładzinach (PVC,
linoleum itp.)
+ natychmiastowe pełne obciążanie, układanie podczas
użytkowania obiektu
+ możliwość łatwego usuwania bez żadnych śladów
+ brak presji czasu przy precyzyjnych obróbkach
Nr art. 71279 
0,75 m × 25 m Sigan Elements = 18,75 m²
wraz z  0,05 m × 25 m taśmą brzegową Sigan Elements = 1,25 m²
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3.1.2 Mocowanie podłóg LVT układanych luzem
W ostatnich latach coraz częściej można spotkać podłogi LVT
do układania luzem (Loose-lay LVT). Tego rodzaju rozwiązania
nie są przyklejane, lecz układane luzem na podłożu zgodnie
z zaleceniami producenta. Aby jednak zapobiec przesuwaniu
się podłogi, można je również
przymocować. Do takich
zastosowań UZIN oferuje odporny na zmiękczacze preparat do
nanoszenia metoda natryskową, który cechuje się niewielkim
zużyciem, krótkim czasem odparowania wstępnego i wysoką
przyczepnością początkową. Taki sposób aplikacji jest bardzo
szybki i wygodny. Ponadto w przypadku podłóg podwójnych
znika konieczność zabezpieczania poszczególnych płyt przed
sklejaniem się w sytuacji, gdy stosowany jest alternatywny klej
nakładany wałkiem.
Ta metoda posiada jednak pewne ograniczenia. Podłóg LVT układanych luzem nie należy stosować w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych oraz poddawanych dużym obciążeniom.

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN U 5000.

Aplikacja natryskowa
UZIN U 5000
Dyspersyjny preparat mocujący
UZIN U 5000 to gotowy do użycia preparat mocujący przeznaczony do nanoszenia metodą natryskową. Cechuje się niską emisyjnością i jest odporny na działanie zmiękczaczy. Znajduje zastosowanie przy montażu układanych luzem paneli LVT oraz płytek
dywanowych ze spodem z PVC lub bitumicznym.
ZALETY PRODUKTU::
+ bardzo szybka aplikacja
+ ekstremalnie niskie zużycie
+ bardzo krótki czas wstępnego odparowania
Nr art. 159527	
Nr art. 159515
Nr art. 159516
Nr art. 159517
Nr art. 159518
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UZIN U 5000 / 13,65 kg
UZIN Wąż gumowy 4m do U 5000
UZIN Lanca z przedłużką do U 5000
UZIN Wózek transportowy do U 5000
UZIN Dysza natryskowa do U 5000
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3.1.3 Układanie LVT na ścianie
Kolejnym rozwojowym trendem jest klejenie LVT na ścianie. Wybierając okładzinę do takiego zastosowania, należy koniecznie
upewnić się, czy jest ona zgodna z normą EN 13501-1 dotyczącą klasyfikacji reakcji na ogień oraz czy posiada ona wymagane
świadectwa badań. Ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej konieczne jest spełnienie takich wymogów dla okładziny
LVT w połączeniu z klejem.
Do przyklejania LVT na ścianach należy zastosować klej tiksotropowy, który zapewnia bardzo dobry efekt zasysania elementów LVT i zapobiega ich zsuwaniu się z pionowych powierzchni.
UZIN KE 68 T posiada wszystkie powyższe właściwości. Można
go stosować na różnych podłożach, chłonnych i niechłonnych, jak
np. płytki ceramiczne, płyty gipsowo-kartonowe, szczeliwo, tynki
itp. Dzięki specjalnej formule UZIN KE 68 T doskonale nadaje się
do pomieszczeń wilgotnych i miejsc narażonych na bezpośredni
kontakt z wodą

ROZWIĄZANIE UZIN:
UZIN KE 68 T.

Specjalista w dziedzinie klejenia LVT na ścianie
UZIN KE 68 T
Jednoskładnikowy klej hybrydowy
UZIN KE 68 T to gotowy do użycia, bardzo niskoemisyjny i wygodny w stosowaniu jednoskładnikowy klej hybrydowy. Ze względu
na zwartą konsystencję i doskonałą przyczepność idealnie nadaje
się do klejenia elementów na ścianie. UZIN KE 68 T charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na zwiększone obciążenia
związane z wysokimi temperaturami czy przenikaniem wody.
ZALETY PRODUKTU:
+ konsystencja idealnie dopasowana do powierzchni pionowych
+ do stosowania na podłożach chłonnych i niechłonnych
+ nieszkodliwy dla osób uczulonych na żywice epoksydowe lub
PU
Nr art. 12249
Nr art. 12250

wiadro 11 kg
rękawy foliowe 12x600 ml
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3.2 Przyklejanie listew przypodłogowych
Perfekcyjnie ułożona podłoga LVT wymaga odpowiedniego wykończenia w postaci listwy przypodłogowej. W tym celu można
użyć szerokiej gamy różnych profili (z drewna, tworzywa sztucznego, metalu itd.) lub cokołu wycinanego bezpośrednio z LVT.
Istnieją także różne metody mocowania listew przypodłogowych,
jak np. przykręcanie śrubami, przybijanie gwoździami lub przyklejanie. Mocowanie listew przypodłogowych za pomocą śrub czy
gwoździ na niektórych podłożach może być pracochłonne, a także powodować pylenie i zabrudzenie świeżo ułożonej podłogi.
Bardzo czysty, szybki i niezawodny montaż zapewni klej montażowy lub specjalna taśma klejąca.
Perfekcyjne wykończenie
UZIN U-TACK
Klej do listew przypodłogowych w formie dwustronnej taśmy
klejącej
Za pomocą tej przeźroczystej, dwustronnej i uniwersalnej taśmy
klejącej można łatwo, szybko, czysto i ekologicznie montować
listwy przypodłogowe oraz paski okładzin. UZIN U-Tack nie ulega
wykruszaniu się oraz zapewnia pewny i trwały efekt klejenia.
ZALETY PRODUKTU:
+ uniwersalne zastosowanie
+ szybki postęp prac
+ nie zawiera rozpuszczalników / zgodność z wymogami TRGS
610
Nr art. 84274
Nr art. 84274
Nr art. 84273
Nr art. 84272
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7 rolek UZIN U-Tack 25 (25 mm × 50 m)
6 rolek UZIN U-Tack 40 (40 mm × 50 m)
5 rolek UZIN U-Tack 50 (50 mm × 50 m)
3 rolek UZIN U-Tack 85 (85 mm × 50 m)
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UZIN Fondur HighTack
Jednoskładnikowy hybrydowy klej montażowy
Wytrzymały i uniwersalny hybrydowy klej montażowy UZIN Fondur HighTack zapewnia wysoką przyczepność początkową oraz
dobrą odporność na promieniowanie UV. UZIN Fondur HighTack
wyróżnia się najmniejszym skurczem podczas schnięcia oraz
łączy różne materiały - trwale, mocno i elastycznie.
ZALETY PRODUKTU:
+ wysoka przyczepność początkowa
+ bardzo szybko uzyskuje wytrzymałość końcową
+ elastyczny
+ możliwość malowania / lakierowania
Nr art. 84118

kartusz 310 ml z tworzywa sztucznego
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3.3 Narzędzia do układania LVT
Prawidłowe układanie okładzin LVT wymaga użycia wielu zróżnicowanych narzędzi. Oprócz tych standardowych można stosować także wałki do dociskania, noże do cięcia pasków czy gilotynę. Marka WOLFF oferuje szeroki wybór specjalnych narzędzi do
układania LVT.
WOLFF Design Collection
WOLFF Design Collection oferuje kompleksową gamę narzędzi
umożliwiających perfekcyjne technicznie układanie LVT. Są solidne i przemyślane w każdym szczególe, dzięki czemu gwarantują
komfortową i bezpieczną pracę. Produkty WOLFF Design Collection zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tym zastosowaniu.
Przycinarka do wykładzin Linocut:
Doskonałe połączenia wszystkich elastycznych okładzin podłogowych oraz filcu igłowanego. Odpowiedni do szerokiego
zakresu okładzin dzięki różnym ogranicznikom.
Przycinarka FasTrimmer:
Wyposażona w ogranicznik do fazowania spodniej strony okładziny oraz usuwania zagiętych krawędzi.
Rolka dociskowa Duo:
Narzędzie do dociskania wykładziny podłogowej.
Teraz posiada nową, stabilniejszą konstrukcję.
Nożyce do cięcia skosów do wykładzin LVT:
Podwójne cięcie, ogranicznik.
Nr art. 74843

WOLFF Design Collection

WAŁEK DOCISKOWY WOLFF 50 KG
Walec dociskowy WOLFF składa się z czterech rolek, które idealnie dopasowują się do podłogi. Specjalny uchwyt zapewnia wygodne przenoszenie.
Nr art. 56402
KÓŁKA TRANSPORTOWE
Nr art. 56404
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Wałek dociskowy WOLFF 50 kg

Podstawa jezdna do walców

Narzędzia do układania LVT
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Elektryczny przyrząd do cięcia pasów WOLFF LS 35
Elektryczny przyrząd do cięcia pasów z linoleum, winylu i kauczuku dostarcza perfekcyjnego wsparcia przy wycinaniu listew, fryzów i okładzin na schody.
+ idealny do trudnych w cięciu, grubych materiałów
Nr art. 10399

Elektryczny przyrząd do cięcia pasów
WOLFF LS 35

WOLFF Design Cutter WO 630
Urządzenie do łatwego przycinania i cięcia pod kątem prostym
elementów LVT, płytek dywanowych, kauczukowych i z PVC.
+ szybkość i dokładność
+ ciche i bezpyłowe cięcie
+ przenośne rozwiązanie
Nr art. 72663

WOLFF Design Cutter WO 630

Więcej narzędzi znajdziesz na www.wolff-tool.de
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Ze względu na swoje liczne zalety podłogi LVT już od wielu lat zaliczają się do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów okładzin
podłogowych. Są bardzo wytrzymałe i mają długą żywotność.
Niemniej jednak podłogi LVT, jak wszystkie inne okładziny podłogowe, muszą być czyszczone i konserwowane, aby mogły cieszyć
swoim pięknem przez długi czas.
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4.1 Rodzaje czyszczenia
W codziennej praktyce można wyróżnić trzy różne rodzaje czyszczenia: wstępne, (rutynowe) konserwujące oraz (okresowe) czyszczenie intensywne lub podstawowe.
Wstępne czyszczenie podłogi, które polega na usunięciu zabrudzeń powstałych na etapie budowy, jest zazwyczaj przeprowadzane po zakończeniu prac. Może ono również należeć do zadań
firmy układającej podłogę. Bieżącego czyszczenia konserwacyjnego dokonuje się odkurzając i zamiatając powierzchnię na sucho, czy też stosując specjalny środek do bieżącej pielęgnacji.
Czyszczenie podstawowe jest przeprowadzane w nieregularnych
odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi
LVT. Dodatkowo żywotność podłóg w obiektach komercyjnych
można przedłużyć, poddając je konserwacji jeszcze przed pierwszym użyciem.
W zależności od rodzaju czyszczenia, intensywności użytkowania podłogi oraz stopnia zabrudzenia, stosuje się inny rodzaj chemicznych środków czyszczących. Producenci wykładzin zalecają
stosowanie różnych produktów. W przypadku zabiegu konserwacyjnego podłogę LVT przeciera się na mokro mopem, który został
uprzednio namoczony w roztworze środka czyszczącego i dokładnie wyciśnięty. Czyszczenie gruntowne wykonuje się z reguły
za pomocą maszyny (więcej informacji patrz w rozdziale 4.1.2).
4.1.1 Czyszczenie konserwacyjne
Czyszczenie konserwacyjne w obiektach komercyjnych przeprowadza się według regularnego harmonogramu, np. raz w tygodniu lub codziennie, a w domach prywatnych w zależności od
potrzeb. Polega ono na usunięciu nagromadzonego brudu i przeprowadzeniu lekkiej „pielęgnacji”. Roztwór środka czyszczącego
UZIN Resilient Care, rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:200,
należy nanieść za pomocą mopa płaskiego i natychmiast zebrać.
Podczas tego zabiegu mop powinien być regularnie płukany
w wiadrze (najlepiej użyć dwóch wiader). W obiektach komercyjnych do czyszczenia używa się odpowiednich maszyn szorująco-zbierających. Powierzchnię pozostawia się do wyschnięcia, po
czym jest ona gotowa do użytkowania. Dzięki specjalnej formule
o neutralnym pH UZIN Resilient Care może być bezpiecznie stosowany na wszystkich podłogach LVT.
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Środek klasy Premium
UZIN Resilient Care
Czyszczenie i pielęgnacja w jednym
Środek UZIN Resilient Care o neutralnym pH służy do bieżącego
czyszczenia i pielęgnacji wszelkich elastycznych okładzin podłogowych, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Stosuje się go po wymieszaniu z wodą w proporcji 1 : 200.
ZALETY PRODUKTU:
+ czyści i pielęgnuje w jednym cyklu
+ zawiera wysokiej jakości składniki pielęgnujące
+ neutralne pH – bezpieczny dla wszystkich okładzin
Nr art. 83859
Nr art. 83861

butelka 0,7 l
5 l kanister z tworzywa sztucznego

4.1.2 Czyszczenie podstawowe
Czyszczenie podstawowe polega na usunięciu wszystkich zabrudzeń i starych zmywalnych powłok, a także konserwacji podłogi
z użyciem środka gruntującego lub lakieru zabezpieczającego.
W zależności od stopnia zabrudzenia i liczby warstw do usunięcia, UZIN Basic Cleaner rozcieńcza się wodą w stosunku od 1:10
do 1:1 i nakłada na podłogę za pomocą mopa płaskiego (w przypadku dużych powierzchni fragment po fragmencie). Roztwór
czyszczący pozostawia się na powierzchni przez około 15 minut,
przy czym należy uważać, by nie wysechł. Następnie podłogę
należy czyścić w poprzek za pomocą szlifierki jednotarczowej
(np. WOLFF Tango) wyposażonej w pad czyszczący aż do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. Brudną wodę zbiera się odkurzaczem do pracy na mokro (np. WOLFF Starvac). Powierzchnię

WSKAZÓWKA:
W przypadku późniejszego
nakładania preparatu UZIN
Resiliant Sealer należy
zastosować zielony pad
czyszczący WOLFF (nr art. 12691);
zaś w przypadku UZIN
Turbo Protect Plus - szary
pad czyszczący
WOLFF(nr art. 80718).
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Rodzaje czyszczenia
LVT należy co najmniej dwukrotnie zneutralizować czystą wodą
i ponownie odkurzyć, aby usunąć resztki środków czyszczących.
Po całkowitym wyschnięciu, które przy dobrym wietrzeniu (najlepiej przez noc) trwa co najmniej cztery godziny, można nanieść
nową powłokę.
UZIN Basic Cleaner
Środek czyszczący Premium
UZIN Basic Cleaner to bardzo wydajny środek do czyszczenia
podstawowego, który usuwa oporne zabrudzenia, warstwy środków do pielęgnacji i pozostałości klejów. Produkt stosuje się przed
zastosowaniem UZIN Turbo Protect Plus lub UZIN Resilient Sealer.
W zależności od stopnia zabrudzenia środek stosuje się
po rozcieńczeniu z wodą w proporcji od 1:10 do 1:1.

ZALETY PRODUKTU:
+ duża siła czyszczenia
+ bardzo skutecznie rozpuszcza stare warstwy polimerowe
+ obniża koszty pracy
+ współczynnik pH 9,6 – odpowiedni do LVT, linoleum, winylu,
PVC, drewna i okładzin korkowych
Nr art. 83858 
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4.2 Zabezpieczanie powierzchni / powłoki
4.2.1 Powłoka ochronna
UZIN Resilient Sealer umożliwia szybkie i ekonomiczne zabezpieczanie całej podłogi po czyszczeniu podstawowym, a w niektórych przypadkach także nowych powierzchni. Może być stosowany zarówno w obszarach o małych, jak i dużych obciążeniach.
W zależności od stopnia eksploatacji domowych podłóg, powłoka
zachowuje swoje ochronne właściwości przez okres od dwóch
do trzech lat. Natomiast na powierzchniach o wysokim natężeniu
ruchu, takich jak szkoły czy szpitale, może ona ulec wcześniejszemu zużyciu. Ten jednoskładnikowy środek aplikuje się bardzo
łatwo za pomocą białego mopa z mikrowłókna, dlatego nie jest
wymagana pomoc specjalisty. UZIN Resilient Sealer nanosi się
ruchami poprzecznymi w dwóch warstwach w odstępie ok. 1 godziny. Po upływie 12 godzin można wchodzić na zabezpieczoną
powierzchnię i w pełni ją użytkować.

UZIN Resilient Sealer
Powłoka ochronna Premium
UZIN Resilient Sealer to specjalna powłoka ochronna na bazie
PU do zabezpieczania bardzo intensywnie użytkowanych, elastycznych okładzin podłogowych, a także kamienia naturalnego
i sztucznego. Odpowiedni zarówno do pierwszej, jak i bieżącej
konserwacji.
UZIN Resilient Sealer należy nanosić białym mopem z mikrowłókna w postaci nierozcieńczonej.
ZALETY PRODUKTU:
+ bardzo duża wytrzymałość
+ właściwości antypoślizgowe
+ długotrwała ochrona, bardzo odporny na ścieranie
+ odporność na środki do dezynfekcji
+ szybkoschnący
Nr art. 83856 

5 l kanister z tworzywa sztucznego
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4.2.2 Lakier
UZIN Turbo Protect Plus to wysokiej jakości, szczególnie trwała powłoka ochronna do renowacji powierzchni podłóg LVT po
czyszczeniu podstawowym. W przypadku szczególnych wymagań stawianych powierzchni, UZIN Turbo Protect Plus można
również nanieść bezpośrednio po ułożeniu nowej podłogi.
UZIN Turbo Protect Plus można stosować na podłogach we
wszystkich klasach ścieralności pod warunkiem wykonania specjalnych prac przygotowawczych. Produkt jest odpowiedni także
do wszystkich elastycznych okładzin podłogowych. W przypadku miejsc o małej intensywności użytkowania powłoka może być
eksploatowana przez okres od trzech do dziesięciu lat bez potrzeby gruntownego czyszczenia czy ponownego lakierowania.
W miejscach intensywnie użytkowanych, np. w szkołach czy szpitalach, pierwsze oznaki zużycia mogą pojawić się po upływie ok.
trzech lub czterech lat. Dwuskładnikowy produkt powinien być
nakładany na podłogę LVT przez wykwalifikowanego wykonawcę.
Produkt jest aplikowany w jednej lub obfitej warstwie za pomocą
specjalnego wałka z mikrowłókna. Powłokę nakłada się metodą
na krzyż, pasmami o szerokości od jednego do dwóch metrów. Po
około 16 godzinach na powierzchnię można wchodzić, a po 36
godzinach ponownie ją eksploatować. Warstwa uzyskuje pełną
odporność na środki chemiczne po 7 dniach.

UZIN Turbo Protect Plus
2-składnikowy lakier klasy premium
UZIN Turbo Protect Plus to wytrzymała, dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka na bazie wody o wysokiej odporności na środki
czyszczące i dezynfekujące. Służy do długotrwałej ochrony jako
dodatkowa warstwa zabezpieczająca, jak również do renowacji
elastycznych okładzin podłogowych. UZIN Turbo Protect Plus należy nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą wałka z mikrowłókna.
ZALETY PRODUKTU:
+ łatwe czyszczenie konserwacyjne
+ nanoszony w jednej warstwie – oszczędność czasu i kosztów
+ szybkość schnięcia i utwardzania
+ odporny na środki do dezynfekcji powierzchni i rąk
+ podnosi jakość powierzchni
Nr art. 79377 
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Podłoga winylowa zabezpieczona
UZIN Turbo Protect Plus:
Powłoka długotrwale chroni powierzchnię
okładziny i ułatwia jej konserwację

Podłoga winylowa bez zabezpieczenia
UZIN Turbo Protect Plus:
Trwałe uszkodzenia powierzchni okładziny
spowodowane dużymi obciążenia
i cząsteczkami zabrudzeń

4.3 Naprawy
W trakcie codziennego użytkowania na podłodze LVT mogą pojawiać się zarysowania spowodowane np. przez kamyczki przenoszone na podeszwach butów. Te niewielkie uszkodzenia można
łatwo wyretuszować. Po zastosowaniu dwuskładnikowego preparatu UZIN Refresher i czerwonego padu staną się one zupełnie
niewidoczne. Taka częściowa naprawa jest dużo lepszym rozwiązaniem niż kosztowna i czasochłonna wymiana elementów LVT.
Ponadto zabieg ten nie powoduje zmiany poziomu połysku powierzchni. Przed przystąpieniem do napraw, miejsca wokół zadrapań należy wyczyścić środkiem UZIN Basic Cleaner.
UZIN Refresher Set
Dwuskładnikowy środek do retuszowania Premium
UZIN Refresher Set to dwuskładnikowy produkt do retuszowania
niewielkich zadrapań i oznak zużycia elastycznych okładzin podłogowych. W przypadku drobnych niedoskonałości UZIN Refresher można nanosić ręcznie, natomiast na większych powierzchniach stosuje się szlifierkę jednotarczową z czerwonym padem.
ZALETY PRODUKTU:
+ umożliwia częściową naprawę okładziny podłogowej
+ brak konieczności wymiany elementów
+ nie zmienia stopnia połysku powierzchni
Nr art. 80436

Puszka blaszana 80 ml i butelka 20 ml (utwardzacz)

67

5.0
5.0

|

Systemy UZIN do LVT

SYSTEMY UZIN
DO PODŁÓG LVT

68

5.0

Systemy UZIN do podłóg LVT

68

5.1

Przegląd systemów UZIN

70

5.2

Systemy Renoplan

72

5.3

Przegląd wiedzy

74

Systemy UZIN do LVT |

5.0

Najlepsze rozwiązania w każdej sytuacji
Co sprawia, że nasza gama produktów do podłóg LVT
jest tak wyjątkowa? Aby zapewnić perfekcyjne efekty montażu,
oferujemy nie tylko kleje do stosowania na mokro i sucho,
lecz także środki gruntujące, masy szpachlowe, stale
rozwijane portfolio maszyn i specjalistycznych narzędzi
marki WOLFF, a nawet uniwersalną taśmę do przyklejania
pasków okładzin i listew przypodłogowych. Cały asortyment
uzupełniają produkty UZIN Care do czyszczenia, pielęgnacji
i konserwacji podłóg LVT.
Wszystko to sprawia, że UZIN jest jedynym na świecie
dostawcą, który podchodzi do wykonawstwa LVT tak
kompleksowo, począwszy od układania, aż po konserwację.
To dla nas ważne, aby oprócz perfekcyjnych produktów móc
oferować także wzajemnie dopasowane rozwiązania systemowe.
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5.1 Przegląd systemów UZIN:
3
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

Obiekty komercyjne
Retuszowanie
drobnych rys
i zadrapań

UZIN Refresher Set

Czyszczenie
konserwacyjne

UZIN Resilient Care

Zabezpieczanie
powierzchni

UZIN Turbo Protect Plus

Czyszczenie
podstawowe
starych wykładzin
elastycznych

UZIN Basic Cleaner

Pierwsze
czyszczenie nowej
wykładziny

UZIN Basic Cleaner
po rozcieńczeniu

Wykładzina

Klejone podłogi
LVT

Klejone podłogi
LVT

Klejone podłogi
LVT

Klejone podłogi LVT

Metoda

Przyklejanie na
całej powierzchni

Przyklejanie na
całej powierzchni

Przyklejanie na
całej powierzchni

Przyklejanie na
całej powierzchni

Klej

UZIN KE 66

UZIN KE 2000 S

UZIN KE 68

UZIN KR 430

Wysokie obciążenia
W warunkach
intensywnego
użytkowania
w obiektach
mieszkalnych,
przemysłowych
i komercyjnych

Bardzo wysokie
obciążenia
Pod ekstremalne
obciążenia
w obiektach
mieszkalnych,
komercyjnych
i przemysłowych

2
PRZYKLEJANIE LVT

Wymagania

Stabilność
wymiarów
Pod duże obciążenia
w pomieszczeniach
mieszkalnych,
komercyjnych
i przemysłowych

Uniwersalność
stosowania
Pod duże obciążenia
w pomieszczeniach
mieszkalnych,
komercyjnych
i przemysłowych

Podkład *)

Poprawa izolacyjności akustycznej: UZIN RR 620

Masa szpachlowa

UZIN NC 150 lub UZIN NC 146

UZIN NC 110 lub UZIN NC 105

Środek gruntujący

UZIN PE 360+

UZIN PE 360+

Podłoże

Nowy beton / jastrych cementowy
suchy

Nowy jastrych anhydrytowy, suchy

1
PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Środek zapewniający przyczepność
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Obiekty mieszkalne
UZIN Refresher Set

UZIN Resilient Care

UZIN Resilient Sealer

UZIN Basic Cleaner

UZIN Basic Cleaner
po rozcieńczeniu

Klejone podłogi LVT
bez chloru

Klejone podłogi
LVT

Klejone podłogi LVT

LVT układane luzem

LVT układane luzem

Przyklejanie na całej
powierzchni

Przyklejanie na ścianie

Przyklejanie klejem
suchym

Mocowanie

Układanie luzem

UZIN KE 60

UZIN KE 68 T

Sigan Elements/Sigan
Elements PLUS

UZIN U 5000

Układanie bezchlorowych
podłóg LVT
Pod duże obciążenia
w pomieszczeniach
mieszkalnych, komercyjnych
i przemysłowych

Niezawodne układanie
na ścianach
Pod duże obciążenia
w pomieszczeniach
mieszkalnych,
komercyjnych
i przemysłowych

Możliwość usunięcia
bez pozostałości
Idealny do mieszkań
wynajmowanych,
sklepów

Mocowanie
antypoślizgowe
Idealny pod
lekkie obciążenia
w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz
komercyjnych

UZIN NC 150 lub UZIN NC 146

UZIN NC 115
lub UZIN NC 175

NC 150 lub
UZIN NC 146

UZIN PE 280

Możliwość usunięcia
bez pozostałości
Idealny pod
lekkie obciążenia
w pomieszczeniach
mieszkalnych

UZIN NC 112 Turbo

UZIN PE 280

UZIN PE 460

UZIN PE 630/UZIN
PE 650

UZIN PE 630/UZIN
PE 650

UZIN PE 414 BiTurbo

Beton/ jastrych cementowy
o podwyższonej / przenikającej
wilgoci resztkowej

Podłoże drewniane

Mocno trzymające
się płytki

Stary jastrych z pozostałościami
klejów
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Systemy Renoplan

SYSTEM UZIN RENOPLAN.
Rozwiązuje problemy konstrukcji podłogi

WSKAZÓWKA:
Wszystkie informacje o systemach można sprawdzić
online lub pobrać w formacie
PDF.
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NIE ZOSTAWIAMY ŻADNYCH PYTAŃ BEZ ODPOWIEDZI.
Systemy UZIN Renoplan towarzyszą Ci podczas perfekcyjnego
montażu podłogi. Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania konkretnego problemu czy po prostu chcesz poszerzyć
swoją wiedzę na temat aktualnych trendów lub zrównoważonych
rozwiązań – systemy UZIN Renoplan oferują specjalistyczną wiedzę i wsparcie nawet w bardzo nietypowych sytuacjach. Będziesz
mógł zapoznać się z ogólnymi poradami i wskazówkami, które są
prezentowane w formie licznych zdjęć, filmów oraz instrukcji. Poszczególne systemy są do siebie perfekcyjnie dopasowane, dzięki
czemu zyskujesz gwarancję pełnej niezawodności, począwszy
od profesjonalnej renowacji, aż po bezpieczny montaż.

Systemy Renoplan
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5.2 Przegląd wybranych systemów odnoszących
się do układania LVT.
Przygotowanie podłoża:
Układanie podłóg LVT przy zapewnieniu izolacji akustycznej
i zachowaniu niewielkiej wysokości warstwy.
Z użyciem UZIN PE 630 lub UZIN PE 650.

Przyklejanie LVT:
Układanie podłóg LVT przy zapewnieniu izolacji akustycznej
i zachowaniu niewielkiej wysokości warstwy.
Z użyciem UZIN RR 620 i UZIN KE 68

Ekstremalnie szybkie układanie LVT na starych podłożach.
Z użyciem UZIN NC 172 BiTurbo i UZIN KE 66.

Przyklejanie elementów LVT na istniejących okładzinach
przy zachowaniu stabilności wymiarowej.
Z użyciem Sigan Elements.

Układanie LVT na starych podłożach bez pylenia i oczekiwania
na wyschnięcie.
Z użyciem UZIN RenoTop PLUS i UZIN KE 66.

Szybkie i niezawodne układanie LVT na wilgotnych i zabrudzonych podłożach.
Z użyciem UZIN RR 185 i Sigan Elements Plus.
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Bądź zawsze na bieżąco.
Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
www.uzin.com/renoplan-systems. Znajdziesz tam informacje
o istniejących i nowych systemach oraz materiały filmowe.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu
z doradcą technicznym UZIN.

5.3 Przegląd wiedzy
Podłoga to coś więcej niż tylko powierzchnia. Należy ją zawsze
rozpatrywać jako całą strukturę złożoną z warstw, które muszą
być do siebie perfekcyjnie dopasowane. Dlatego prawidłowo wykonana konstrukcja podłogi wymaga nie tylko doskonałych produktów, lecz także specjalistycznej wiedzy.
Zawsze masz do dyspozycji doradcę UZIN, który jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i udzielić fachowej porady.
Infolinia techniczna
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktów i ich zastosowań?
Nasi doradcy techniczni służą pomocą:
Maciej Załeski:
+48 784 991 614 | maciej.zaleski@uzin-utz.com
Adam Wiśniewski:
+48 784 991 622 | adam.wisniewski@uzin-utz.com
Infolinia obsługi klienta
Czy chcesz złożyć zamówienie lub masz pytania
dotyczące swojego zamówienia?
Dział Obsługi Klienta:
Telefon: +48 76 723 91 50
Faks:
+48 76 723 91 51
E-mail: uzin.pl@uzin-utz.com
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Wszystko do Państwa podłóg
Uzin Utz to kompleksowe rozwiązania dla podłóg.
Marki UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex oraz Pajarito oferują pełny asortyment produktów, systemów i usług do remontowania, konserwacji, a także
układania każdego typu wykładzin, parkietów, płytek ceramicznych czy kamienia naturalnego.

UZIN. I WIESZ NA CZYM STOISZ.
Systemy układania wykładzin i parkietów

WOLFF Jesteś silniejszy niż myślisz
Maszyny i specjalistyczne narzędzia do przygotowania
podłoża i układania wykładzin podłogowych.

PALLMANN Mój parkiet. Moje życie.
Kompletny asortyment do zabezpieczania
i układania parkietów

Arturo what a floor can do.
Podłogi z żywicy syntetycznej z miejscem
na styl i dobry design.

codex Dla profesjonalnych glazurników.
Systemy układania okładzin – wyłącznie
dla prawdziwych glazurników

®

Pajarito Tworzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów.
Narzędzie do podłóg, ścian.

UZIN | Marka Uzin Utz Group
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | ul. Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica
Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax +48 76 723 91 51
E-Mail pl@uzin-utz.com | Internet www.pl.uzin.com

