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MONTAŻ 

Uwaga:  

 Podłogi Viligno są odpowiednie jedynie do montażu wewnątrz budynku w ogrzewanych 

pomieszczeniach, za wyjątkiem ogrodów zimowych. 

Niezbędne narzędzia:  

 Nóż użytkowy, ołówek, taśma miernicza, klocki dystansowe, młotek, klocek do dobijania oraz 

łyżka dociągająca.  

Zalecenia do których należy stosować się przed rozpoczęciem montażu:  

 Opakowania z panelami należy zawsze transportować i składować w pozycji poziomej. Należy 

najpierw przeprowadzić aklimatyzację paneli w miejscu gdzie mają zostać ułożone przez okres 

48 godzin, w temperaturze od 18o C do 25o C. 

 Panele Viligno produkowane są z najwyższą starannością.  Tym niemniej, radzimy 

skontrolować stan paneli przy świetle dziennym pod kątem różnic wielkości i odcieni oraz 

potencjalnych uszkodzeń.  Gdy panele zostaną położone nie będą uwzględniane reklamacje co 

do ich wyglądu.  

 Przed montażem podłoże winno być oczyszczone i przygotowane do użytku: twarde, gładkie, 

suche, stabilne, wolne od kurzu i pyłu oraz wyrównane (zgodnie z DIN 18365). Na długości 1 

metra tolerancja płaskości nie może przekroczyć maksymalnie 1 mm. Jeżeli jest taka 

konieczność, podłoże należy najpierw wypoziomować.  Rekomendujemy  także stosowanie 

warstwy wyrównawczo-izolacyjnej Viligno. 

 Aby przy układaniu uniknąć powtarzania tych samych kolorów i wzorów polecamy zestawienie 

paneli z różnych paczek. Zalecane jest także stosowanie materiałów z tej samej partii 

produkcyjnej. 

 Na spodniej stronie paneli znajduje się oznaczenie wskazujące kierunek montażu.  Najlepiej 

ułożyć podłogę równoległe do kierunku padania głównego źródła światła w pomieszczeniu. 

 Podłogę Viligno z systemem Uniclic® należy montować w systemie pływającym. Podłoga nie 

powinna być w żadnym wypadku połączona na stałe z podłożem.  Z tego powodu po tego typu 

podłodze można zawsze chodzić w trakcie montażu, jak i zaraz po jego zakończeniu.   

 Temperatura otoczenia w trakcie montażu winna wynosić minimum 18° C, a wilgotność 

względna powietrza 70%. 

 Ogrzewanie podłogowe o niskiej temperaturze nie stanowi problemu jeżeli maksymalna 

temperatura na styku panelu z podłożem wynosi 27° C. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 

instalacji C.O. z elementami grzewczymi, elektrycznymi bądź wodnymi, wbudowanymi w 

podłogę.  Instalacje grzewcze nowego typu nie są odpowiednie w zestawieniu z podłogą 

Viligno.  Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 24 godziny przez ułożeniem i po ułożeniu 

podłogi. 
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Montaż: 

 Panele Viligno mogą być układane na dwa różne sposoby: 

1. Ustaw układany panel pod kątem 20°-30° w stosunku do poprzedniego panelu.  Wsuń 

układany panel w drugi panel, lekko poruszając go do góry  i do dołu, używając nieznacznej 

siły.   Można zarówno włożyć pióro we wpust lub wpust nałożyć na pióro.  Jednakże, my 

zalecamy umieszczenia  pióra we wpuście.(zdj. 1&2) 

  zdj. 1 

  zdj. 2 

Można także dobijać panele jeden na drugi bez ich unoszenia.  Ta metoda wymaga zastosowania 

specjalnego klocka do dobijania (z wycięciem) położonego płasko na podłożu.  Należy zachować ostrożność, 

aby panele być dobijane jeden do drugiego stopniowo.(zdj. 3&4) Zalecamy stosowanie tej metody jedynie 

w sytuacji gdy zastosowanie pierwszej metody nie jest możliwe. 

  zdj. 3 

  zdj. 4 
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 Stosuj klocki dystansowe, aby stworzyć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 5 

mm.(zdj.5) Bardzo ważne jest zapewnienie zdolności podłogi do rozszerzania się i kurczenia 

we wszystkich kierunkach (także wokół przewodów rurowych, progów, itd.). Gdy 

powierzchnie mają więcej niż 10 metrów, wymagana jest dodatkowa 5 mm szczelina 

dylatacyjna. 

 

 

   zdj. 5 

 Pierwszy rząd paneli:  

 

 

Zalecamy rozpoczęcie układania stroną z piórem skierowaną do ściany oraz układania paneli od 

lewej do prawej strony. Nie należy zapominać o uprzednim zamocowaniu klinów 

dystansowych!(zdj.6) 

 

  zdj. 6 
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Złącz ze sobą pierwszy rząd paneli po krótszej stronie (zdj. 7) oraz upewnij się, że panele są dokładnie 

wyrównane względem siebie. W celu dokładnego wyrównania paneli względem siebie pomocne może być 

zastosowanie elementu wyrównującego (zdj. 8). 

 

zdj. 7 

 

  

 

 

zdj. 8 
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 Następne rzędy paneli:  

 

Dla uzyskania bardziej estetycznego i naturalnego wyglądu konieczne jest ułożenie paneli 

naprzemiennie, aby uniknąć sytuacji, gdy krótkie łączone na długości panele są w jednej linii prostej. 

A zatem lepiej zacząć kolejny rząd z panelem krótszym z poprzedniego rzędu, pod warunkiem, że 

dany kawałek ma długość co najmniej 30 cm.(zdj.9) 

 zdj. 9 

 

 zdj. 10  zdj. 11 

Połącz znowu najpierw wszystkie panele na długości w jednym rzędzie oraz pamiętaj o przesunięciu 

łączenia paneli na długości. Obróć następnie cały rząd do strony wpustowej poprzedniego rzędu pod kątem 

oraz z lekkim naciskiem do przodu. (zdj10). W celu dokładnego wyrównania paneli względem siebie 

pomocne może być zastosowanie elementu wyrównującego.(zdj.11) 
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Jeżeli jest to konieczne użyj specjalnego klocka do dobijania (z wycięciem) do stopniowego dobijania paneli 

jeden do drugiego. W miejscach gdzie jest zbyt trudno obrócić lub dobić panele jeden do drugiego, można 

skorzystać z łyżki dociągającej.(zdj.12) 

 

  zdj. 12 

 

 

 

 

 Wykończenie: 

Usuń wszystkie klocki dystansowe i zamontuj następnie listwy przypodłogowe, a jeżeli to 

konieczne wielofunkcyjne okucia, które służą zarówno jako profile dylatacyjne lub 

przejściowe. 

Nigdy nie przytwierdzaj listew przypodłogowych do podłogi! 

 

Środki ostrożności: 

 Unikać wystawiania paneli  na bezpośrednie działanie światła słonecznego.  Zamontuj, w 

miarę potrzeby, zasłony lub żaluzje. 

 Nogi mebli należy wyposażyć w odpowiednie podkładki zabezpieczające.  Zamontować matę 

zabezpieczającą pod krzesłami na kulach samonastawnych. 

 Panele Viligno nie są odpowiednie do stosowania na schodach oraz do zastosowań ściennych. 

 Należy unikać nanoszenia brudu, piasku, …. na podłogę Viligno.  Umieść, wszędzie gdzie jest to 

konieczne, maty podłogowe nie gumowe 

 Zwierzęta domowe o ostrych pazurach mogą spowodować powstanie głębokich rys w 

podłodze. 

 Papierosy, zapałki, itd. nie powinny wchodzić w kontakt z podłogą, aby nie spowodowały 

trwałego uszkodzenia. 

 



 

www.viligno.com  v1 – 11/2013 

KONSERWACJA 

 Czyszczenie po zakończeniu montażu: najpierw należy usunąć całość brudu z podłogi za 

pomocą szczotki lub odkurzacza. Następnie zmyć podłogę wodą z dodatkiem odpowiedniego 

neutralnego detergentu.  

 Codzienne czyszczenie podłogi można dokonywać poprzez zamiatanie, odkurzanie lub 

zmywanie mokrym mopem przy użyciu łagodnego detergentu.  Stanowczo zabronione jest 

stosowanie silnych detergentów, środków ściernych lub mydeł. 

 Zawsze należy niezwłocznie usuwać ostre przedmioty, substancje agresywne lub rozlane 

ciecze z podłogi.  

 

Więcej informacji na temat montażu, konserwacji i gwarancji znajdziecie Państwo na stronie 

www.viligno.pl. 

 

http://www.viligno.pl/

