
BRETON 30 CLASSIC

Przed instalacją
1. Sprawdzić materiał montażowy

1) Przed zainstalowaniem CLASSIC30XL sprawdź, czy materiał jest odpowiedni pod względem koloru, projektu, rozmiaru i czy 
dostępna jest odpowiednia ilość do zakończenia pracy.
2) Sprawdzenie wszystkich materiałów przed instalacją może zapewnić, że praca nie zostanie opóźniona.
3) Reklamacje dotyczące łatwo rozpoznawalnych wad nie mogą być uwzględniane po ułożeniu podłogi.

2. Stan w miejscu pracy
1) Utrzymuj wszystkie materiały podłogowe i klej w temperaturze od 19° C do 30° C przez co najmniej 48 godzin przed instalacją, 
w trakcie instalacji i zmodyfikuj instalację, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność produktu i kleju.
2) Minimalna temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 10° C.
3) Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniu powinna wynosić od 35% do 65%
4) Ogrzewanie powinno być utrzymywane w obszarach, na które ma zostać nałożona podłoga ze stałym systemem ogrzewania 
budynku.
5) Wszystkie materiały podłogowe muszą być przechowywane i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, grzejników lub otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią kondycję.

3. Podłoże

1) Profesjonalne przygotowanie podłoża jest ważną częścią udanej instalacji.
2) Podłoże powinno być gładko wykończone, płaskie, równe, czyste i wolne od kurzu.

a) Podłoża betonowe
Podłoża betonowe muszą być suche, gładkie i wolne od kurzu, rozpuszczalników, farb, olejów woskowych, asfaltowych mas 
uszczelniających i innych obcych materiałów. Powierzchnia musi być twarda, gęsta i wolna od proszku i łuszczenia się. 
b) Podłoża drewniane
Test wilgotności należy przeprowadzić za pomocą wilgotnościomierza kołkowego. Zawartość wilgoci powinna wynosić 13% lub 
mniej.

4. Klejenie 

1) Wybierz odpowiedni klej do instalacji.
2) Kleje zawierają niebezpieczny dla zdrowia rozpuszczalnik organiczny, który może powodować zatrucie i halucynacje przy 
wdychaniu nadmiernej ilości. Osoby pracujące w terenie zamkniętym powinny nosić środki ochrony indywidualnej. Ponadto 
miejsce pracy powinno być często wentylowane, aby zapewnić cyrkulację świeżego powietrza.
3) Ponieważ kleje mogą wydzielać specyficzny zapach, należy w pełni wietrzyć pomieszczenie przez 2-3 dni po zmianie instalacji.

lnstalacja 

1. Kierunek układania

1) Przed przystąpieniem do układania płytek / desek należy określić rodzaj układania, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia.
2) Zawsze staraj się nie kończyć mniej niż 6 cm od ściany na płytce i 6 do 12 cm na desce, aby uzyskać najlepszy wygląd.

a) Płytki
• Płytki są zaznaczone na odwrocie strzałkami.
• Montaż powinien rozpoczynać się od środka pomieszczenia i kończyć po bokach [ściany].
• Umiejscowienie linii środkowej określi punkt początkowy, od którego należy rozpocząć instalację i zminimalizuje małe 

nacięcia lub płytki obwodowe.
b) Deski
Ułóż każdy rząd desek, aby upewnić się, że połączenia końcowe nie pokrywają się z zainstalowanym poprzednim rzędem. 
Jeżeli ostatnia deska jest dłuższa niż potrzeba, zaznacz i przytnij ją, instalując przycięty koniec obok ściany. Pozostałą część deski, 
która została odcięta, można wykorzystać do rozpoczęcia następnego rzędu, o ile ma ona 15 cm lub więcej.

Po instalacji

1) Nigdy nie przesuwaj urządzeń ani ciężkich przedmiotów po podłodze.

2) Użyj ślizgaczy i ochraniaczy do mebli, aby zapobiec zarysowaniom i wgnieceniom.

3) Zaleca się, aby wszystkie krzesła na kółkach miały kółka przeznaczone do elastycznej podłogi.

4) Nie myć na mokro, nie szorować ani nie usuwać z powierzchni podłogi przez co najmniej 7 dni po montażu.

5) Podłoga może być używana z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że zostanie wyłączone na 48 godzin przed 

ułożeniem i po ułożeniu. Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni wynosi 27° C.

Po zainstalowaniu podłogi i pozostawieniu jej do aklimatyzacji przez 24 godziny, ogrzewanie podłogowe należy stopniowo 

zwiększać o 5° C, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej 27° C przez okres co najmniej 24 godzin.

Czyszczenie i konserwacja

Zainstalowana podłoga powinna być utrzymywana w temperaturze 13° C - 30° C przez cały okres jej użytkowania.

• Zawsze chroń podłogi podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, aby zapobiec trwałym zadrapaniom i rozdarciom.
• Używaj odpowiednich szerokich ochraniaczy pod stołami, krzesłami i wszelkimi ciężkimi meblami, aby uniknąć trwałego 

uszkodzenia.
• Umieść wycieraczki przy wszystkich wejściach, pomaga to chronić podłogę przed wodą, tłuszczem, piaskiem i kurzem.
• W godzinach nasłonecznionych zaleca się używanie rolet lub zasłon. Długotrwałe bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych może powodować odbarwienia i lotne wahania temperatury, powodując uszkodzenie podłogi.
• Rutynowe czyszczenie jest ważne, aby zapobiec ścieraniu się cząstek stałych z powierzchni elastycznych podłóg.
• Czyszczenie można przeprowadzić przez zamiatanie, odkurzanie, wycieranie na mokro. W przypadku ciężkich zabrudzeń 

użyj środka do czyszczenia poliuretanu.
• Do czyszczenia użyj suchej szmatki lub odkurzacza. Gdy używana jest woda lub inny płyn czyszczący, należy wycisnąć całą 

wodę do czyszczenia.
• Wszelkie plamy i agresywne substancje należy natychmiast usunąć z powierzchni.




