1. PRZYGOTOWANIE

2. MONTAŻ

3. WYKOŃCZENIE

4. KONSERWACJA

WŁAŚCIWE REZULTATY PRAC MOŻNA UZYSKAĆ POD WARUNKIEM ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA
WSZYSTKICH PONIŻSZYCH INSTRUKCJI.
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Wszystkie panele do wykonania jednakowych podłóg należy nabyć jednocześnie.
1
Aby uniknąć odkształcenia paneli Quick-Step Livyn, należy je przechowywać i przewozić z zachowaniem ostrożności. Pudła należy
przechowywać i transportować na płaskiej powierzchni, w starannie ułożonych stosach. W żadnym przypadku pudeł nie należy ustawiać
pionowo. Nie wolno ich przechowywać w wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach ani w miejscach narażonych na oddziaływanie
skrajnych temperatur. Przed montażem panele Quick-Step Livyn należy poddać 48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 15–25°C, w
pomieszczeniu, w którym mają zostać zainstalowane. Temperaturę tę należy utrzymywać przed montażem, w czasie wykonywania go i
co najmniej 24 godziny po jego zakończeniu.

Panele Quick-Step Livyn są przeznaczone do instalacji we wnętrzach z kontrolowaną temperaturą. Nie nadają się do instalacji w
solariach, domkach letniskowych, przyczepach kempingowych i na łodziach, jak również nie można ich używać na zewnątrz, chyba że
zostaną przyklejone.
Jeśli temperatura podłogi może w niektórych miejscach przekraczać 45°C, na przykład z powodu bezpośredniego nasłonecznienia,
zalecane jest przyklejenie 3 pierwszych metrów podłogi lub powierzchni sięgającej miejsca, w którym podłoga nie nagrzewa się do
wyżej wymienionej wartości. Następnie można kontynuować montaż podłogi pływającej bez podkładu, pod warunkiem doskonałego
wypoziomowania podłoża. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z temperaturą podłogi, należy skontaktować się z
działem technicznym firmy Quick-Step.
Rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie go mają ogromny wpływ na efekt końcowy montażu. Jeśli podłoże nie nadaje się do
montażu podłogi Quick-Step Livyn, konieczne jest podjęcie wymaganych działań. Wszelkich niezbędnych informacji chętnie udzieli
sprzedawca podłóg Quick-Step Livyn. Należy pamiętać, że nierówności podłoża mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd podłogi
Quick-Step Livyn.
2
Najpierw należy usunąć wszystkie wykładziny miękkie i nieszczelne (np. dywany, wykładziny z filcu igłowego, pianki winylowej itd.).
Okładziny szczelne lub twarde (płytki ceramiczne, PCW, linoleum, płytki winylowe, okładziny laminowane itd.) nie muszą być usuwane.
3
W przypadku montażu na podłożu drewnianym, należy najpierw usunąć istniejące okładziny. Na drewnie nie mogą być widoczne
jakiekolwiek oznaki pleśni i/lub infestacji owadów. Należy zapewnić wypoziomowanie podłoża oraz zabezpieczyć gwoździami
wszystkie luźne fragmenty. W celu doskonałego przygotowania podłoża, należy nałożyć wylewkę lub masę samopoziomującą.
Przestrzeń znajdująca się pod podłogą drewnianą musi być odpowiednio wentylowana. Należy usunąć wszystkie przeszkody oraz
zapewnić właściwą wentylację (minimum 4 cm² całkowitej powierzchni otworów wentylacyjnych na m² podłogi). Zawartość wilgoci w
drewnie nie może przekraczać 10%.
4
Należy upewnić się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Spoiny cementowe o głębokości przekraczającej 1 mm należy wyrównać
odpowiednim materiałem samopoziomującym.
5
W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,5%, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa
niż 1,5%. W razie montażu z ogrzewaniem podłogowym wymienione wartości muszą wynosić odpowiednio 1,5% i 0,3%. W każdym
przypadku należy prowadzić pomiary wilgoci oraz zapisywać i przechowywać ich wyniki.
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Należy wyrównać wszystkie nierówności podłoża przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm. Ta sama zasada obowiązuje
w przypadku nierówności przekraczających 2 mm o długości większej niż 1 m. Należy użyć odpowiedniego materiału poziomującego
oraz sprawdzić, czy konieczne jest użycie materiału gruntującego albo uszczelniającego. W pewnych przypadkach można uniknąć
dodatkowego poziomowania podłoża dzięki zastosowaniu podkładu.
7
Panele podłogowe Quick-Step Livyn można stosować na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem zachowania
maksymalnej temperatury na styku z panelami na poziomie 28°C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na dobę przed montażem
oraz na okres jednej doby po jego zakończeniu. W celu prawidłowego przygotowania podłoża z ogrzewaniem podłogowym, należy
również zapoznać się osobną instrukcją instalacji, która znajduje się na stronie internetowej: www.quick-step.com
8
Należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. W razie potrzeby
stare materiały klejące należy zeskrobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie
zanieczyszczenia (łącznie z gwoździami). Konieczne jest naprawienie poważniejszych niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć.
Zalecane jest usunięcie starych listew przyściennych oraz zainstalowanie nowych po zakończeniu montażu podłogi.
9
Do wykonania montażu niezbędne są następujące standardowe narzędzia: taśma miernicza, okulary ochronne, cienka linka, rękawice i
ołówek.
10
Poza narzędziami standardowymi należy użyć noża i narzędzia montażowego Quick-Step Livyn. Narzędzie to można wykorzystać
zarówno w roli dociągacza, jak i klocka montażowego.

Użycie akcesoriów innych niż Quick-Step Livyn może być przyczyną uszkodzenia paneli. Spowoduje to unieważnienie gwarancji
udzielonej przez firmę Quick-Step. Z tego powodu zalecane jest używanie wyłącznie akcesoriów Quick-Step Livyn, które zostały
specjalnie opracowane i przetestowane do montażu paneli Livyn. Podczas montażu podłogi Quick-Step Livyn używanie dobijaka jest
zabronione.
11
Przed montażem i w czasie jego trwania należy kontrolować wszystkie panele w optymalnych warunkach oświetlenia. W żadnym
przypadku nie należy używać wadliwych paneli.
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W czasie montażu panele należy kłaść naprzemiennie, aby zbyt duża liczba identycznych, jaśniejszych lub ciemniejszych paneli nie
znalazła się obok siebie w jednym miejscu. Aby uzyskać doskonały wygląd podłogi, należy mocować panele w kierunku najdłuższej
ściany, równolegle do kierunku padania promieni światła. Należy zapewnić, aby skrajne połączenia paneli w 2 kolejnych rzędach
nie były wyrównane. Panele muszą być ułożone naprzemiennie, co minimum 30 cm. Przed rozpoczęciem pracy należy zmierzyć
pomieszczenie. Należy upewnić się, że po zakończeniu montażu ostatni rząd paneli będzie miał co najmniej 10 cm szerokości.
1
Pracę należy rozpocząć w lewym narożniku pomieszczenia oraz w razie potrzeby przymocować podkład. Szczególnie zalecane jest
stosowanie specjalnych podkładów Quick-Step Livyn, które pełnią funkcje izolacyjne, wygłuszające i poziomujące. Więcej informacji o
podkładach i metodach ich użytkowania można znaleźć na opakowaniu, jak również uzyskać od sprzedawcy.
2
Montaż pierwszego rzędu rozpocznij od całego panelu. Odetnij długie i krótkie pióro panelu.
3
Panel ułóż uciętą krawędzią skierowaną do ściany. Pozostaw szczelinę dylatacyjną o szerokości 2 mm.
4
Panele Quick-Step Livyn można łatwo ciąć obcinakiem lub nożem, gdy powierzchnia dekoracyjna jest skierowana w górę. Przed cięciem
panelu winylowego narysuj linię oraz użyj noża do wykonania pewnego cięcia powierzchni. Następnie oburącz złam panel.
5
Włóż długą krawędź pierwszego panelu drugiego rzędu we wcześniej zainstalowany panel, nachylając go pod kątem pomiędzy 20 a
30°. Lekko przesuń instalowany panel w górę i w dół oraz jednocześnie naciśnij z pewną siłą do przodu. Panele ulegną wzajemnemu
zatrzaśnięciu.
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Następnie poziomo wsuń trzeci panel. Lekko podnieś instalowany panel, podtrzymując go dłonią od spodu. Delikatnie pchnij kciukiem
złącze krótkiej krawędzi panelu, przesuwając go od wewnętrznego narożnika na zewnątrz, do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie. To
najłatwiejsza metoda mocowania z użyciem mechanizmu Uniclic® Multifit paneli zatrzaskowych Livyn.
7
Teraz połącz krótkie krawędzie paneli pierwszych dwóch rzędów.
8
Sprawdź, czy zachowana została szczelina dylatacyjna 2 mm oraz upewnij się, że pierwsze rzędy są ułożone w linii prostej. Kontrolę
tę można przeprowadzić z użyciem cienkiej linki umieszczonej i napiętej wzdłuż zainstalowanych paneli. W razie potrzeby należy je
wyrównać.
9
Jeśli pozostała część podkładu jest krótsza niż szerokość panelu, załóż kolejny podkład. Zalecane jest łączenie podkładów taśmą.
10
Kontynuuj montaż paneli w kierunku skraju pomieszczenia. Przed wznowieniem pracy zawsze sprawdzaj każde połączenie. Aby
upewnić się, że połączenia są prawidłowo zablokowane, można delikatnie nacisnąć kciukiem powierzchnię przy każdej krótkiej krawędzi
złącza paneli.
11
Co 20 m konieczne jest zainstalowanie profilu dylatacyjnego. Szczelina dylatacyjna pod profilem powinna wynosić 4 mm. W kierunku
szerokości paneli nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych szczelin dylatacyjnych.
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Przeprowadź oględziny powierzchni zainstalowanej podłogi. Zainstaluj listwy przyścienne Quick-Step Livyn, ale w żadnym przypadku
nie łącz listew z samą podłogą. W miejscach, w których nie można umieścić profili lub listew przyściennych, szczeliny dylatacyjne należy
wypełnić elastyczną masą wypełniającą Quick-Step Livyn Kit. W przypadku pomieszczeń, w których panuje wysoki poziom wilgoci, np.
łazienka, można zastosować masę Quick-Step Livyn Hydrokit.
2
Przy progach lub drzwiach zalecane jest podcięcie profili ościeżnic. Aby zapewnić prawidłowe cięcie, obróć panel spodnią stroną do
góry i umieść na podłodze, przy ościeżnicy. Następnie umieść piłkę ręczną Quick-Step Livyn płasko przy panelu i przetnij ościeżnicę.
Usuń odciętą część i wszelkie zanieczyszczenia. Teraz możesz po prostu zatrzasnąć długą krawędź panelu, od strony podciętego profilu
ościeżnicy. Do uzyskania całkowitej szczelności długiego i krótkiego połączenia panelu użyj narzędzia montażowego Quick-Step Livyn
jako dociągacza.
3
W miejscach, w których niemożliwe jest odpowiednie nachylenie paneli (np. pod grzejnikami), należy je dociągnąć i połączyć
narzędziem montażowym Quick-Step Livyn.
4
Panele w rzędach, w których znajdują się rury należy układać w taki sposób, aby rura przebiegała na linii złącza pomiędzy panelami.
Otwór na rurę należy wywiercić wiertłem o rozmiarze odpowiadającym średnicy rury plus 15 mm. Wiercenie należy przeprowadzić po
połączeniu krótkich krawędzi dwóch paneli. Po wykonaniu otworu panele są gotowe do zainstalowania.
5
W przypadku dwóch rur należy wywiercić otwory, których wymiar jest równy średnicy rur plus 15 mm. Jeśli rury znajdują się na długiej
krawędzi panelu, wykonaj cięcie pod kątem 45 stopni, prowadzące od każdego otworu do krawędzi panelu.
6
Następnie, wzdłuż krawędzi odciętego kawałka nałóż odpowiedni klej i przyklej go na swoim miejscu. Należy upewnić się, że klej nie
znajdzie się pomiędzy klejonym kawałkiem panelu a podłożem.
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1
Z nowej podłogi Quick-Step Livyn można korzystać natychmiast po zakończeniu montażu.
2
Na podłodze winylowej dopuszczalne jest korzystanie z odkurzacza. Natomiast zabronione jest używanie parowych urządzeń
czyszczących.
3
Podłoga winylowa nadaje się do czyszczenia wilgotnym lub mokrym mopem.
4
Doskonały stan podłogi Livyn zapewnia używanie specjalnie do tego przeznaczonego środka czyszczącego Quick-Step Livyn Clean.
Więcej informacji o sposobie czyszczenia i konserwacji podłogi można znaleźć w witrynie www.quick-step.com.

Aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia podłogi w przypadku zastosowań lub inwestycji komercyjnych, należy skontaktować się z
działem technicznym firmy Quick-Step.
5
Rozlane ciecze należy natychmiast usuwać z podłogi.
6
Konieczne jest zabezpieczenie nóg mebli i krzeseł. Należy korzystać z krzeseł i foteli (biurowych), odpowiednich do używania na
podłodze winylowej i/lub użyć odpowiedniej podkładki.
7
Ciągnięcie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione. Można je przenosić wyłącznie po ich podniesieniu.

Nogi mebli muszą mieć dużą powierzchnię oraz być zaopatrzone w ochraniacze, które nie spowodują powstania plam. Im wyższe i/lub
szersze są nogi mebli, tym lepszy rozkład ciężaru na podłodze i mniejsza możliwość uszkodzenia jej.
8
W pomieszczeniach, w których zamontowano podłogę należy utrzymywać temperaturę w zakresie 15–25°C. Ten zakres temperatur
dotyczy również podłoża pod panelami.

Aby zapobiec wnoszeniu brudu, piasku i ziemi na podłogę, należy przy wyjściach zewnętrznych umieścić wycieraczki. Spód wycieraczek
nie może być gumowy. Zapewni to mniejsze narażenie podłogi na uszkodzenia, niższy poziom intensywności wymaganych czynności
konserwacyjnych oraz dłuższą żywotność. Należy pamiętać, że długotrwała styczność z gumą może skutkować powstaniem trwałych
plam.
Styczność z papierosami, zapałkami lub innymi gorącymi przedmiotami może spowodować nieodwracalne uszkodzenie podłogi.
Aby uniknąć trwałej zmiany kolorystyki, należy co pewien czas przesuwać umieszczone na niej wycieraczki, maty podłogowe i meble.

