
Instrukcja montażu 
Breton 30 
Łączenie 3L TripleLock i Click4U za pomocą gumowego młotka
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DOŁÓŻ 3 DESKĘ 
Weź kolejną długą deskę (3). Powtarzając poprzedni krok, włóż długi bok 
deski 3 do dłuższego boku deski 2. Następnie przesuń deskę 3 w lewo, aż 
krótszy bok zetknie się z krótszym bokiem deski 1.

ZAPLANUJ ROZŁORZENIE I USTAL KOLEJNOŚĆ DESEK
Proponowane ułożenie produktów to naprzemienny wzór cegieł, gdzie 
przesunięcie równe jest połowie deski. Możliwe są również inne sposoby 
ułożenia zależne od potrzeb inwestora. Narzędzia do instalacji: deski, 
przekładki, gumowy młotek.
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MONOTWANIE 3 DESKI PO KRÓTKIEJ CZĘŚCI (Część I)
Za pomocą jednoczęściowego systemu drop-lock 3L TripleLock opuść krótszy 
bok deski 3 na krótszy bok deski 1.  

ZAMONTUJ 1 DESKĘ
Bardzo ważne jest, aby pierwszy rząd był zamontowany prosto. Aby to 
zrealizować, instalacja odbywa się naprzemiennie między rzędami pierwszym i 
drugim, tylko dla pierwszych dwóch rzędów. Zacznij od małej deski (1) i 
umieść ją blisko ściany.

ZAMONTUJ 2 DESKĘ
Teraz wybierz długą deskę (2). Używając systemu kątowego Click4U, ustaw 
pod kątem długi bok deski 2 do dłuższego boku deski 1. Opuść deskę 2, aby 
zablokować. Upewnij się, że nie ma żadnych luk.

MONOTWANIE 3 DESKI PO KRÓTKIEJ CZĘŚCI (Część II)
Za pomocą gumowego młotka lekko uderz w złącza na krótszym boku, aby je 
zabezpieczyć. Zapewnia to 3-krotne blokowanie.
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DEMONTAŻ KRÓTKIEGO BOKU
Zdemontuj rząd, rozsuwając deski na krótszym boku.

DEMONTAŻ DŁUGIEJ STRONY
Podnieś cały rząd pod takim samym kątem, jak podczas montażu, a 
następnie rozsuń je.
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ZAKOŃCZ 1 I 2 RZĄD
Kontynuuj naprzemiennie układanie desek w rzędach 1 i 2, aby uniknąć 
przesunięcia. Od 3 rzędu montaż nie wymaga naprzemiennych rzędów. 
Zamontuj jeden rząd po drugim, zaczynając od ustawiania pod kątem na 
dłuższym boku, przesuwając, aż krótkie boki zetkną się, a następnie blokując 
krótszy bok. Inne ustawienie wedle wymagań inwestora również są możliwe.

WYKOŃCZENIE PODŁOGI
Skończone? Usuń przekładki i zakryj szczeliny listwą.
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ZABEZPIECZ DESKI
Nie zapomnij użyć gumowego młotka na krótszych bokach, aby zabezpieczyć 
blokadę.
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Przed instalacją
1) Sprawdź materiał instalacyjny.
2) Przed zainstalowaniem LVT należy sprawdzić, czy wszystkie materiały mają prawidłowy kolor, wzór, rozmiar i czy dostępna jest odpowiednia ilość do zakończenia pracy.
3) Reklamacje dotyczące łatwo rozpoznawalnych wad nie mogą być uwzględniane po ułożeniu podłogi.
4) Pudełka z płytkami należy zdjąć z palet i oddzielić od siebie w ramach procesu aklimatyzacji.
5) Pudła z płytkami lub deskami należy przechowywać w suchym miejscu i umieszczać na płaskiej, równej powierzchni. Ułóż prostopadle, nie więcej niż 10 wysokich 
kartonów. Nie przechowuj ani nie obracaj na krawędziach.

Warunki pracy
1) Utrzymuj cały materiał podłogowy w temperaturze od 65 ° F (19 ° C) do 85 ° F (30 ° C) przez co najmniej 48 godzin przed montażem, podczas montażu i po montażu, aby 
zapewnić odpowiednią funkcjonalność produktu i kleju.
2) Minimalna temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 15 ° C.
3) Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniu powinna wynosić od 35% do 65%.
4) Wszystkie materiały podłogowe muszą być przechowywane na płasko i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników lub otworów 
wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią kondycję.

Podłoże
1) Właściwe przygotowanie podłoża jest ważną częścią udanej instalacji.
2) Żadna instalacja wykładziny nie jest lepsza niż ślepa podłoga, na której jest układana. Na gotowy wygląd i właściwości użytkowe wykładziny podłogowej będzie miał 
wpływ stan ślepej podłogi.
3) Podłoże powinno być sztywne, gładko wykończone, równe, równe, czyste i wolne od kurzu.
4) Dopuszczalne podłoża:

- Produkt można nakładać na gładki, czysty i płaski jastrych betonowy. Jeśli wylewka betonowa nie jest wystarczająco gładka i płaska, należy ją wyrównać za pomocą masy 
poziomującej. W razie potrzeby zaleca się nałożenie odpowiedniej powłoki naprawczej.
- Produkt można montować bezpośrednio na kompaktowych i twardych podłogach z tworzywa sztucznego (winyl) oraz na linoleum. Nie zaleca się układania go na miękkich i 
elastycznych podłogach z tworzywa sztucznego (nie należy układać go na winylu ekspandowanym ani na winylu wzmocnionym pianką. Takie pokrycia należy usunąć przed 
montażem).
- Produkt można układać na płytkach ceramicznych bez spoiny lub z fugą nie większą niż 8 mm (szerokość) i 2 mm (głębokość). W przypadku większych fug należy zastosować 
masę poziomującą.
- Produkt można układać na gładkich podłogach drewnianych i laminowanych, odpowiednio wentylowanych.
- Produkt nie jest kompatybilny z wykładziną i innymi materiałami podłogowymi. Takie pokrycia należy usunąć przed montażem.

Montaż
1. Podobnie jak w przypadku wszystkich elastycznych produktów z desek, należy montować deski równolegle do najdłuższej ściany, z profilem pióra skierowanym w stronę 
ściany.
2. Montaż produktu należy rozpocząć od lewej strony pomieszczenia.
3. Sprawdź rowek na desce, aby upewnić się, że jest czysty i wolny od zanieczyszczeń. Aby rozpocząć pierwszy rząd, wciśnij szew końcowy drugiej deski w szew końcowy 
pierwszej deski, a następnie połącz je ze sobą, kładąc deskę w dół. Uzupełnij w ten sposób cały pierwszy wiersz.
Zachowaj szczelinę dylatacyjną około 6 mm od ściany. Zapewnij również odległość 5 mm od wszystkich stałych obiektów w pomieszczeniu, np. przejścia rurowe, ościeżnice 
drzwiowe itp. Maksymalna powierzchnia, która może być zainstalowana bez dylatacji to 20m x 20m. Na odcinku o długości około 20m należy zastosować kompensator.
4. Zamontuj pierwszą deskę w drugim rzędzie, wsuwając pióro długiego boku we wpust deski w pierwszym rzędzie. Zamontuj drugą deskę w drugim rzędzie, wyrównując 
końcowy szew deski bezpośrednio nad końcowym szwem poprzedniej deski. Najpierw włóż długi szew boczny pod niewielkim kątem. Użyj ręcznego wałka lub gumowego 
młotka, aby uzyskać idealnie szczelne połączenie.Gdy górne powierzchnie się zetkną, obróć deskę w dół do pozycji zablokowanej.
5. Wytnij ostatnią deskę w drugim rzędzie i pozostaw szczelinę dylatacyjną 6 mm. Deski można ciąć nożem uniwersalnym techniką „nacinania i trzaskania” lub wyrzynarką. 
Resztki tej deski można wykorzystać do rozpoczęcia trzeciego rzędu, jeśli ma co najmniej 15 cm długości.
6. Kontynuuj układanie desek i upewnij się, że uzyskasz losowy wygląd z końcami o długości co najmniej 15 cm. Sprawdź, czy wszystkie deski są w pełni połączone; w 
przypadku stwierdzenia niewielkiej szczeliny, szczelinę można dobić, używając dobijaka i kawałka podłogi, aby zakryć dobijak, aby uniknąć uszkodzeń desek.
7. Podczas montażu wokół przeszkód lub w nieregularnych przestrzeniach często korzystne jest wykonanie kartonowego szablonu obszaru i przeniesienie tego wzoru na 
deskę.
8. W pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienki, należy uszczelnić obwód podłogi silikonem.
9. W przypadku stosowania podkładek dystansowych do szczeliny dylatacyjnej od ściany, należy je usunąć i zamontować listwy.

Po montażu
1) Nie chodzić ani nie umieszczać mebli, urządzeń lub innych przedmiotów na podłodze przez co najmniej 24 godziny.
2) Nigdy nie przesuwaj urządzeń ani innych ciężkich przedmiotów po podłodze. Użyj sklejki i ręcznego wózka lub zatwierdzonego urządzenia do poruszania się po powietrzu.
3) Używaj ślizgaczy i ochraniaczy do mebli, aby zapobiec zarysowaniom i wgnieceniom.
4) Polecam wszystkie krzesła na kółkach, które mają kółka przeznaczone do elastycznej podłogi.
5) Nie myć na mokro, nie szorować ani nie usuwać z powierzchni podłogi przez co najmniej 7 dni po montażu.
6) LVT można stosować z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem, że zostanie wyłączone na 48 godzin przed i po ułożeniu (maksymalna dopuszczalna temperatura 
powierzchni wynosi 27 ° C (80 ° F). Po 24 godzinach ogrzewanie podłogowe należy stopniowo zwiększać o 5 ° C, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej 27 ° C 
(80 ° F) przez okres co najmniej 24 godzin.

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

Zapobieganie
- Zawsze chroń podłogi podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, aby zapobiec trwałym zadrapaniom i rozdarciom.
- Używaj odpowiednich szerokich ochraniaczy na podłogę 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 szczytu nasłonecznienia zaleca się stosowanie rolet lub zasłon. Długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować odbarwienia i 
lotne wahania temperatury, powodując uszkodzenie podłogi.

Rutynowa konserwacja
- Rutynowe czyszczenie jest ważne, aby zapobiec ścieraniu się cząstek stałych z powierzchni elastycznych podłóg.
- Czyszczenie ogólne można przeprowadzić przez zamiatanie, odkurzanie, wycieranie na mokro. W przypadku silnych zabrudzeń 
użyj neutralnego detergentu.

- 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.
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