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O.FLOOR DRYBACK LVT to wysokiej jakości, elastyczna podłoga występująca w różnych formatach i wzorach. Aby 

uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacjami technicznymi w naszych kolekcjach produktów. Poniżej 

chcielibyśmy przekazać  informacje o specjalnych wymaganiach dla udanego montażu O.FLOOR DRYBACK LVT 

Ważne informacje ogólne: 

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że dostarczony towar jest w idealnym stanie. Reklamacji nie 

podlegają towary przycięte na wymiar lub ułożone. Przed montażem towar należy sprawdzić pod kątem 

jednorodności koloru i partii. W jednym pomieszczeniu należy montować wyłącznie deski/płytki z tej samej 

partii. Podczas montażu O.FLOOR DRYBACK LVT obowiązują odpowiednie krajowe normy, wytyczne i przepisy 

wraz z dokumentacją techniczną i ogólnie uznanymi zasadami branżowymi. Nieznaczne różnice w kolorze, 

stopniu połysku i strukturze są związane z produkcją i nie stanowią powodu do reklamacji. Układając podłogę 

należy wymieszać materiał z 3 opakowań. 

Stan podłoża: 

Podłoże musi być równe, nośne i suche minimum RH 75%. Maksymalna tolerancja wysokości nie może 

przekraczać 2-3 mm na metr bieżący lub 1 mm na 10 cm dla krawędzi płytek. Należy usunąć tekstylne wykładziny 

podłogowe i włókninę igłowaną. 

Stan ślepej podłogi: 

Ślepą podłogę przygotować zgodnie z normą DIN 18365/18531-35. 
 

Podłoże musi być równe, nośne, niezakurzone i suche. 

Maksymalna tolerancja wysokości zgodnie z DIN 18202 „Tolerancje w budownictwie – tabela 3, wiersz 4” nie 

może przekraczać 

2-3 mm na metr bieżący i nie wolno jej przekraczać. 
 

Większe różnice wysokości należy zniwelować poprzez wypoziomowanie podłogi na całej 

powierzchni. W celu wyrównania nierówności i uzyskania równomiernie chłonnego podłoża, 

zalecana jest odpowiednia masa szpachlowa o wystarczającej grubości warstwy. Należy przestrzegać instrukcji 

dostawców materiałów budowlanych. 

Uwaga: Instalator podłogi musi sprawdzić gotowość podłoża do montażu przed montażem podłogi i zgłosić 

wszelkie wątpliwości. Zwłaszcza w przypadku: 

• większych nierówności 

• niewystarczająco suchego podłoża. 

• niewystarczająco twardej, zbyt porowatej i zbyt chropowatej powierzchni podłoża, 

• zanieczyszczonej powierzchni podłoża np. olejem, woskiem, lakierem, resztkami farb, 

• nieprawidłowej wysokości powierzchni podłoża w stosunku do wysokości sąsiadujących elementów, 

• nieodpowiedniej temperatury podłoża, 

• nieodpowiedniego klimatu w pomieszczeniu, 

• braku protokołu z kontroli systemu ogrzewania w przypadku ogrzewania podłogowego, 
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• braku wystającej krawędzi taśmy izolacyjnej, 

• braku oznakowania punktów pomiarowych w przypadku konstrukcji grzewczej podłogi, 

• braku rozplanowania dylatacji. 

Podczas montażu O.FLOOR DRYBACK LVT na systemach ogrzewania podłogowego należy uwzględnić normę EN 

1264-2 (systemy i elementy ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą). Temperatura powierzchni nie może stale 

przekraczać 27°C. W przypadku zastosowania innych systemów ogrzewania podłogowego należy skonsultować 

się z działem technicznym O.FLOOR. Aby zapobiec butwieniu drewnianego podłoża (np. drewnianych legarów), 

należy zapewnić lub zagwarantować odpowiednią wentylację tylną konstrukcji. 

Narzędzia do układania: 
 

• Nóż uniwersalny 

• Rolka dociskowa (min. 50 kg) 

• Miarka składana / taśma miernicza 
 

• Ręczna rolka dociskowa. 

• Biały gumowy młotek 

• Podkładka dystansowa / sznurek traserski 

• Ołówek / rysik traserski  
 

• Kątownik / poziomica 2m 

Aklimatyzacja: 

O.FLOOR DRYBACK LVT oraz wszystkie wymagane materiały pomocnicze należy aklimatyzować co najmniej 48 

godzin przed montażem w małych stosach (max.3) w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu lub 

pomieszczeniach sąsiadujących pod następującymi warunkami! 

Warunki klimatyczne pomieszczenia przed, w trakcie i po ułożeniu: 

• Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C (ale nie więcej niż 26°C). 

• Temperatura podłogi > 15°C (ale nie więcej niż 22°C) 
 

• Wilgotność względna < 65% 

Należy zapewnić stałe warunki klimatyczne w pomieszczeniu zarówno podczas aklimatyzacji, jak i fazy wiązania 

kleju. Wyżej wymieniony klimat pomieszczenia musi być utrzymany przez co najmniej 72 godziny przed, w trakcie 

i po ułożeniu podłogi  

 
W celu przeciwdziałania interakcji i otarciom zaleca się usuwanie starych wykładzin podłogowych. Użycie 

nieodpowiednich podkładów może prowadzić do wyłączenia gwarancji w przypadku uszkodzenia. 
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Montaż 
W celu uzyskania idealnego rezultatu montażu przy jak najmniejszej ilości odpadów materiałowych, zalecamy 

zmierzenie powierzchni i odpowiednie ustalenie formatu materiału i wzoru ułożenia. Upewnij się, że masz 

odpowiednie przesunięcie łączeń (ok. 30 cm dla formatów desek), aby uzyskać atrakcyjny wizualnie wzór 

układania. 

O.FLOOR DRYBACK LVT należy zawsze w całości przykleić. Zalecamy stosowanie niskoemisyjnych i 

bezrozpuszczalnikowych klejów dyspersyjnych, takich jak EC1 lub RAL (z certyfikatem Blue Angel). Aby uzyskać 

więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zaleceniami dotyczącymi klejów. Kleje do klejenia na mokro są lepsze niż 

zwykłe kleje. 

Nakładana ilość może się różnić w zależności od rodzaju i składu kleju i jest określona przez producenta kleju 

lub podana na ząbkowanej szpachelce do wykańczania. Ewentualne odstępstwa można znaleźć w 

specyfikacjach i instrukcjach producenta. 

Należy przestrzegać wytycznych producenta kleju. 
Uwaga: Aby uzyskać idealny efekt montażu i użytkowania, upewnij się, że nałożono wystarczającą ilość kleju. 

Nie używaj więcej kleju niż to konieczne, aby zapobiec wyciekaniu kleju. W razie potrzeby pomocna może być 

próba klejenia. 

Stosowanie suchych klejów (patrz zalecenia dotyczące klejów) jest również możliwe z uwzględnieniem specyfikacji 

i instrukcji producenta. 

Zawsze układaj wszystkie deski w tym samym kierunku, oznaczonym strzałkami na odwrocie. 

Poszczególne deski należy skleić szczelnie i bez naprężeń, a następnie docisnąć do podłoża klejącego odpowiednim 

przyrządem. Zalecany jest tutaj wałek ręczny. 

Po przyklejeniu wykładzinę należy również równomiernie rozwałkować ciężkim wałkiem (co najmniej 50 kg). 

Obszar z zamontowaną podłogą nie powinien być używany ani poddawany obciążeniom do czasu całkowitego 

związania kleju (zgodnie ze specyfikacją producenta kleju). 

Jeżeli etap prac jest zakończony, ale nie został jeszcze odebrany, należy pamiętać, że na wykonawcy 

ciąży obowiązek utrzymania (zabezpieczenia wykładziny podłogowej przed uszkodzeniem na 

kolejnych etapach prac). 

W przypadku częściowego odbioru etapu prac, obowiązek utrzymania odebranych obszarów przechodzi na 

klienta. 

Zalecenia dotyczące klejów, dalsze informacje lub instrukcje dotyczące poszczególnych montaży można 

uzyskać na żądanie pod O.FLOOR. 

Dylatacje budowlane muszą być uwzględnione. Cechy szczególne i sytuacje wyjątkowe 
• Nasze podłogi O.FLOOR pod wieloma względami spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Dotyczy to również 

odporności na działanie światła zgodnie z EN 105-B02. Jednak standardowy test nigdy nie odwzoruje 

intensywności naturalnego światła UV, więc w obszarach o intensywnym natężeniu światła UV i bez 

wystarczającego zacienienia mogą wystąpić częściowe zmiany koloru lub blaknięcie. 

• Przy kominkach i piecach kaflowych należy przewidzieć odpowiednio zwymiarowaną „barierę izolacji 

termicznej” (np. szklane lub metalowe płyty). Wielkość płyt zależy od mocy grzewczej kominka lub pieca 

kaflowego. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami wykonawcy pieca / kominiarza tutaj. 

• W przypadku wyposażenia o wysokim obciążeniu statycznym należy zapewnić odpowiednie rozłożenie 

obciążenia (np. płyty rozkładające obciążenie) w zależności od ciężaru. 
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Czyszczenie i pielęgnacja: 

 
 

Prosimy zapoznać się z naszymi szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i środków czyszczących na 
O.FLOOR. 

Wraz z opublikowaniem niniejszej instrukcji montażu (stan na 12/2021 r.) wszystkie poprzednie wersje tracą 
ważność. 


