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MONTAŻ
Ostrożnie:
• Podłogi Viligno przeznaczone są wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych, za
wyjątkiem cieplarni.
Zalecenia, których należy przestrzegać przed montażem:
• Pudła należy transportować i przechowywać w pozycji położonej na płasko. Panele należy najpierw
sezonować przez 48 h na obszarze, na którym będą montowane, w temperaturze od 18° do 25° C.
• Panele Viligno są produkowane z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże zalecamy obejrzenie
ich w świetle dziennym i sprawdzenie, czy mają odpowiedni rozmiar oraz czy nie ma odbarwień i
uszkodzeń. Po zamontowaniu paneli widoczne uszkodzenia i zmiany nie będą uznawane w ramach
reklamacji.
• Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania należy wyczyścić podłoże: musi być ono twarde, gładkie,
suche i płaskie (zgodnie z DIN 18365).
• W celu uniknięcia powtórzeń kolorów i wzorów zaleca się wymieszanie paneli z różnych paczek.
Zalecamy również użycie materiałów z tej samej partii.
• Z tyłu paneli znajduje się oznakowanie kierunku montażu. Najlepiej jest montować panele w kierunku
głównego źródła światła w pomieszczeniu.
• Temperatura otoczenia podczas montażu powinna wynosić przynajmniej 18°C, a wilgotność względna
maksymalnie 70%.
• Ogrzewanie podłogowe o niskiej temperaturze nie powinno stanowić problemu, pod warunkiem, że
temperatura kontaktu nie przekracza 27°C. Dotyczy to systemów, w których elementy grzejne (na
gorącą wodę lub elektryczne) są wbudowane w podłogę. Tzw. nowe systemy nie nadają się do
stosowania w podłogach Viligno. Ogrzewanie podłogowe musi zostać wyłączone na 24 godziny przed
układaniem podłogi i po nim.
Podłoże:
• Właściwe przygotowanie podłoża ma ogromny wpływ na efekt końcowy - nawet najmniejsze nierówności
będą później widoczne. Z tego względu niezbędne jest położenie na podłożu środka gruntującego i masy
wyrównującej (min. grubość 2 mm).
Typy podłoża

BETON: Aby zmierzyć zawartość wilgoci w podłożu można użyć wilgotnościomierza działającego w oparciu o
metodę karbidową. Dla montażu podłogi Viligno zawartość wilgoci nie może przekraczać 2,5% CM dla
powierzchni cementowych (cement, piasek i woda) oraz 0,5% CM dla powierzchni anhydrytowych (gips,
piasek i woda). W przypadku ogrzewania podpodłogowego wartości te wynoszą odpowiednio: 1,5% CM i
0,3% CM. Jeżeli warunki te nie są spełnione, należy położyć płynną warstwę wodoodporną zgodnie ze
specyfikacją producenta.
DREWNO: Po pierwsze, należy przymocować wszystkie luźne deski i usunąć wszystkie gwoździe. Następnie
należy pokryć drewnianą podłogę 6 mm sklejką do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Bardzo istotne jest
zastosowanie masy wyrównującej w celu wygładzenia połączeń.
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MIĘKKIE PODŁOGI: Dywany, winyl, korek itp. należy usunąć wraz z pozostałościami kleju.
TWARDE POKRYCIA PODŁÓG: Uszkodzone kafelki należy naprawić, a połączenia muszą zostać wyrównane
za pomocą masy wyrównującej.

Montaż:
• Powierzchnia nadaje się do klejenia po zastosowaniu środka gruntującego i masy wyrównującej. Środek
gruntujący należy nałożyć wałkiem; zapewni on dobre przyleganie masy wyrównującej do podłoża. Po
wyschnięciu gruntu należy nałożyć masę z użyciem kielni. W obydwu przypadkach w razie konieczności
należy skontaktować się z producentem tych materiałów.
• Zalecamy rozpoczęcie montażu podłogi od środka pomieszczenia do ściany i układanie jej w kierunku
światła. Ten sposób pozwala osiągnąć najlepsze wyniki. Należy również się upewnić, aby panele były
odpowiednio przesunięte względem siebie, tak aby połączenia nie stanowiły jednej linii. Panele można
łatwo ciąć maszynowo, wierzchem do góry.
• Użyć bezrozpuszczalnikowego, szybkoschnącego kleju dyspersyjnego na bazie wody, nadającego się do
klejenia paneli z PVC. Należy przestrzegać instrukcji montażu podanych na opakowaniu. Klej należy
nakładać kielnią A2. Panele zamontować po upływie określonego czasu, układając je na wilgotnym kleju i
dociskając, aby zapewnić dobre połączenie. Podczas schnięcia kleju nie należy chodzić po podłodze, gdyż
można w ten sposób spowodować ich przemieszczanie. Po ok. 30 minutach należy wygładzić podłogę
wałkiem (min. 50 kg). Czynność powtórzyć po montażu całej podłogi. Resztki kleju należy natychmiast
usuwać wilgotną szmatką, nigdy detergentem.
• Po montażu, w pomieszczeniu należy utrzymywać temperaturę 18-25°C przez 24 h. W tym czasie nie
należy chodzić po podłodze.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
• Unikać wystawiania paneli na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Jeżeli to konieczne,
należy zastosować zasłony lub żaluzje.
• Do nóżek mebli należy przykleić ochraniacze. Pod krzesłami na kółkach należy umieścić maty ochronne.
• Podłóg Viligno nie można montować na schodach lub ścianach.
• Należy unikać roznoszenia brudu, piasku, ziemi itp. na podłogach Viligno. W odpowiednich miejscach
należy umieścić wycieraczki (bez gumowanego spodu).
• Zwierzęta z ostrymi pazurami mogą pozostawiać na podłodze głębokie zadrapania.
• Na podłodze nie wolno kłaść papierosów, zapałek itp. aby uniknąć jej trwałego uszkodzenia.

KONSERWACJA
• Czyszczenie po montażu: najpierw usunąć brud z podłogi szczotką lub odkurzaczem. Następnie umyć
wodą i odpowiednim obojętnym detergentem.
• Do codziennego czyszczenia można użyć miotły, odkurzacza lub wilgotnego mopa z łagodnym
detergentem. Wykorzystanie ostrych detergentów, substancji ściernych lub mydeł jest surowo
wzbronione.
• Ostre przedmioty, substancje agresywne i rozlane ciecze należy jak najszybciej usuwać z podłogi.
• W przypadku czyszczenia przemysłowego za pomocą maszyn czyszczących należy użyć czerwonej maty
3M 5100

Więcej informacji na temat montażu, konserwacji oraz gwarancji na stronie www.viligno.com

