Укладання ламіната з системою Quattro Clic
Обов’язково дотримуйтеся інструкцій перед початком робіт, а також під час укладання продукції!
Перед початком робіт повністю прочитайте інструкцію з укладання ламінату!
Виконання робіт з укладання підлоги регулюється «Загальними технічними умовами договору на виконання будівельних робіт»
(ATV) DIN 18365.

Щоб зберегти право на претензії по гарантії, чітко дотримуйтеся цих вказівок.
Підготовка: Перед початком укладання зберігайте упаковану продукцію протягом 48 годин в таких же кліматичних умовах, в яких буде проводитися
укладання [1].
Важливою умовою для встановлення та тривалого терміну служби ламінованої підлоги є укладання при температурі 15-30 °C й відносній вологості повітря від 40 до 70%.
Витрати матеріалів та інструментів: плівка ПЕ add2, підкладка (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), алюмінієва самоклеюча стрічка add2, розпірні клини add2,
клей для деревини/білий клей D3 (на основі ПВА), пила, олівець, складаний метр/лінійка, долото/зубило, волога ганчірка [2].
Основа для укладання панелей ламіната за своїми характеристиками має підходити для укладання панелей відповідно до вимог виробника.
Відповідні основи включають в себе мінеральні підкладки (наприклад, стяга, бетон,
асфальт), конструкції з ДСП та дерев’яний настил. Основа підлоги має бути абсолютно рівною, сухою, чистою і здатною витримувати навантаження. Нерівності
більше 2 мм на 1 м підлоги необхідно вирівняти з урахуванням технологічних вимог
(згідно з DIN 18202) [3]. Щоб виявити нерівності поверхні, найкраще скористатися
нівелірною рейкою або рівнем.
Не допускається наявність виступів, ступенів або аналогічних нерівностей. Будівельне сміття, таке як залишки штукатурки, гіпсу тощо, повинно видалятись без
залишків. Тріщини в основі також представляють собою ризики. Для пред’явлення
претензій в повному обсязі необхідно дотримуватися вимог згідно з «Загальними
технічними умовами договору на виконання будівельних робіт» (ATV DIN 18365) та
§4 абз. 3 «Правил виконання підрядних будівельних робіт/Частина B (VOB/B).
При хорошому освітленні перевірте панелі на наявність дефектів. Дошки з видимими дефектами, які не відповідають чинним допускам, наприклад, з відхиленнями по
висоті, по блиску (глянцю), за габаритами і кольором, повинні бути відбраковані й
підлягають заміні без додаткових витрат [4]. Претензії на вже використані панелі
вважаються недійсними.
Ламінована підлога укладається плаваючим способом і її не потрібно приклеювати,
прикручувати, прибивати цвяхами або прикріплювати до основи іншим способом. Встановлення дуже важких предметів, наприклад, вбудованого кухонного
обладнання, також вимагає фіксуючих робіт. Рекомендується перед укладанням
встановити вбудоване кухонне обладнання і шафи, а ламіновану підлогу укладати
тільки до нижньої основи бічної планки. У разі недотримання цих вимог претензії
не приймаються [5]!
Килимові покриття не є відповідною основою та підлягають видаленню. Недотримання цієї вказівки може призвести до виникнення пружних рухів і сильного тиску
на поверхню ламінату при ходьбі по укладеній ламінованій поверхні. Це призведе до
руйнування з’єднання шпунт/гребінь й утворення швів. Килимове покриття необхідно прибрати також з гігієнічних причин. Волога, що утворюється, може призвести
до утворення цвілі та бактерій [6].
Зверніть увагу, що дане ламіноване покриття не підходить для вологих приміщень,
таких як ванні кімнати і сауни [7].
При укладанні на мінеральні основи, такі як бетон, цементна стяжка, стяжка на
основі сульфату кальцію та кам’яна плитка, необхідно виміряти вологість. Перед
встановленням стяги значення залишкової вологості не повинно перевищувати:
Цементна стяга:			
						
Стяга на основі сульфату кальцію:
						

< 1,8% CM з підігрівом підлоги
< 2,0% CM без підігріву підлоги
< 0,3% CM з підігрівом підлоги
< 0,5% CM без підігріву підлоги

Для захисту від вологи перед укладанням на мінеральну основу необхідно обов’язково укласти відповідну пароізоляційну плівку (ПЕ плівка) в формі жолоба. Настил
укладається впритул, з перекриттям приблизно на 50 мм, і закріплюється алюмінієвою самоклеючою стрічкою add2. Не можна укладати ПЕ плівку на дерев’яні
підкладки, наприклад, на складальні плити або дошки [8].
Системні підкладки рекомендуються для всіх основ (див. витрати матеріалу). Підкладка укладається «стик в стик», тобто без накладань. При наявності ламінату
з вбудованою підкладкою немає необхідності у використанні додаткової підкладки.
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Використання теплої підлоги (з водяним/електричним підігрівом) допускається
тільки при її кваліфікованому монтажі й правильній експлуатації [9]. Поставка й
встановлення теплої підлоги повинні відповідати сучасному рівню розвитку техніки і технологій, а її введення в експлуатацію повинно виконувати спеціалізоване
підприємство згідно з відповідними опалювальними критеріями. Відповідно до цього
слід підписати протокол ввімкнення й вимкнення обладнання для підігріву. Теплу
1

підлогу слід укладати для функціонування по всій площі приміщення. Використання
підлоги з частковим підігрівом не допускається. Температура з нижньої сторони
теплої підлоги ніколи й в жодному випадку не повинна перевищувати 27 °C. Будь-які
претензії, пов’язані з експлуатацією або встановленням обладнання для підлогового
опалення, виключаються, якщо не виконуються вимоги, описані вище. Претензії
приймаються виключно в рамках наших спільних умов надання гарантії. Для основ
з теплими підлогами і без них фахівець-укладальник перед монтажем підлоги повинен провести та зареєструвати вимірювання вологості методом карбіду кальцію
(CM-вимірювання).
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При укладанні підлоги плаваючим способом необхідно враховувати термічний опір
ламінату і підкладки. Сума термічного опору всіх компонентів повинна становити
≤ 0,15 м² К/Вт відповідно до вимог DIN EN 14041. При використанні підкладок, які
не входять до нашого асортименту комплектуючих деталей, буде відмовлено в
гарантії на встановлення плаваючим способом на стягах з обігрівальними елементами з урахуванням дотримання ефективного максимально допустимого термічного опору всієї конструкції в цілому.
Перед укладанням рекомендується провести сортування панелей за текстурою і,
при необхідності, колірними відтінками. Після розпакування укладання панелей слід
виконати негайно!
Укладання:
У початковому стані кожна панель має кромки шпунта по всьому периметру [13].
Ламінована підлога уможливлює довільне з’єднання шпунта і сторони гребеня
тільки за рахунок м’язових зусиль. Для цього кромки шпунта на відповідній стороні
відокремлюються в точці ослабленого перерізу [11-13] або залишаються в початковому стані. Після кожного відділення необхідно стежити, щоб кромка шпунта
була акуратно відокремлена. Будь-які залишки слід ретельно видалити долотом/
зубилом.
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Для створення шпунта будь-яка довга сторона панелі залишається в цьому початковому стані, тобто кромка шпунта не відокремлюється. Для створення гребеня
кромка шпунта відокремлюється, що утворилася сторона — це сторона гребеня
[11, 12].
Залежно від схеми укладання кромки шпунтів повинні бути відокремлені з однієї або
двох сторін панелей відповідно [13].
Після кожного створення сторони гребеня необхідно стежити за тим, щоб вона
поєднувалася зі стороною шпунта попередньої панелі, наприклад, шляхом з’єднання
двох панелей без склеювання [14].
Необхідно дотримуватися вказівок щодо утилізації залишків, що утворюються.
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Існує можливість розташування малюнка по колу і/або дзеркально симетрично, що
представлено не в усіх можливих комбінаціях [13].
Незалежно від схеми укладання кожну панель слід склеювати з усіма сусідніми
панелями. Для цього на вже розташовані горизонтально панелі наноситься смужка
клею [15]. Смужку клею завжди потрібно наносити на панель, яка вже лежить на
підлозі, а не на панель, яку тільки збираються укладати [16]. На встановлення
плаваючим способом це не впливає.
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При кожному з’єднанні панелей необхідно прикласти силу, як показано на зображенні
[17], щоб з’єднати панелі разом. Виконуючи з’єднання, забороняється використовувати молоток та згинати панель, що приєднується. Не піддавати покладену
поверхню додатковому навантаженню доти, поки клей не затвердіє. Ходити по
склеєній ламінованій підлозі рекомендується не раніше, ніж через 90 хвилин.
При витіканні клею зі стику під час з’єднання панелей його необхідно негайно видалити за допомогою вологої ганчірки [18].
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Нескінченні можливості формування завдяки співвідношенню сторін 4 (довжина) до 1 (ширина) або 2 (довжина) до 1 (ширина).

По суті, цей ламінат можна укладати в усіх напрямках. Умовою для цього є те, що кромка шпунта повинна все ще перебувати на відповідному зовнішньому краю покладеної поверхні, тобто не відокремлюватися. Проте, рекомендується зберегти основний напрямок укладання.
Наступні схеми укладання вказані як стандартні.
Схема укладання «ялинка»:
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Наступні робочі етапи відносяться до схеми, показаної на зображенні [19]. У разі, якщо напрям укладання або геометрія приміщення відрізняється, то
робочі етапи повинні бути відповідним чином адаптовані.
Спочатку панелі від (1) до мінімум (7) слід укласти в зазначеному порядку. Для цього панель (1) розміщують в будь-якому місці приміщення без відриву від
кромки шпунта. Кромка шпунта панелі (2) відділяється з будь-якої короткої сторони.
Утримуючи панелі (1) і (2) разом, переконайтеся, що обидві панелі можна з’єднати якомога рівніше. Якщо це так, необхідно нанести смужку клею на довгу
сторону панелі (1), де панель (2) буде прилягати до панелі (1). Далі потрібно розмістити панель (2) на панелі (1) якомога більш симетрично по краях і
якомога рівніше згідно зображенню [17].
Кромка шпунта панелі (3) відділяється з будь-якої довгої сторони. Утримуючи панелі (1), (2) і (3) разом, переконайтеся, що всі три панелі можна з’єднати між собою якомога рівніше. Якщо це так, необхідно нанести смужку клею на довгу сторону панелі (2) і на коротку сторону панелі (1). Далі потрібно
розмістити панель (3) на панелі (1) і (2) якомога більш симетрично по краях і якомога рівніше згідно зображенню [17].
З’єднувати всі наступні панелі слід так само, виконуючи вищеописані робочі етапи.
Потім необхідно акуратно пересунути з’єднання панелей (1) - (7) в бажане положення на підлозі (наприклад, в центр приміщення), на якому планується
подальше укладання.
Увага! Не створюйте надмірного тиску або розтягувального навантаження на встановлене з’єднання панелей, поки клей повністю не затвердіє.
Як правило, для подальшого укладання необхідно, щоб кромки шпунтов покладеної поверхні [19] (з щільними чорними смужками) завжди були спрямовані
назовні (і, відповідно, не відокремлені). Укомплектовані панелі необхідно укладати до тих пір, поки між стінами і вже покладеною поверхнею не залишиться
місця для панелей. Решта відкритих ділянок повинні бути укладені в кінці.
При укладанні інших поверхонь, наприклад, панелей (16)–18) завжди потрібно орієнтуватися від поверхні ламінату до відповідної стіні.
За аналогією з вищевказаної схемою укладання можна укладати також за схемою «ялинка» в форматі 314 мм x 628 мм. Послідовність або кількість панелей під час укладання слід адаптувати до геометрії приміщення.
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Схема укладання «палуба»:
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Дві короткі сторони панелі виступають по-різному. Тому будь-яка схема укладання, при якій стикаються дві короткі сторони панелі, вимагає особливої
уваги [20]. На зворотному боці кожної панелі надруковані стрілки, напрям яких необхідно враховувати при з’єднанні двох коротких сторін панелей разом.
Укладання дозволено тільки в тому випадку, якщо всі стрілки вказують в одному напрямку. З’єднання панелей за допомогою короткої сторони не допускається, якщо стрілки даних сторін вказують в різні боки.
Наступні робочі етапи відносяться до схеми, показаної на зображенні [20]. У разі, якщо напрям укладання або геометрія приміщення відрізняється, то
робочі етапи повинні бути відповідним чином адаптовані.
Перший ряд:
Панель (1) слід розмістити в задньому кутку приміщення. Спочатку необхідно відокремити кромку шпунта на одній короткій і одній довгій стороні, яка
вказує на обидві межі приміщення (стіни). Між стінами і ламінованою підлогою необхідно дотримуватися відстані приблизно 12 мм від краю за допомогою
розпірних клинів.
Панель (2) потрібно знову відокремити з однієї короткої і однієї довгої сторони. Утримуючи панелі (1) і (2) разом, переконайтеся, що обидві панелі можна
з’єднати якомога рівніше (дотримуватися напрямків стрілок! [20]). Якщо це так, нанесіть смужку клею на коротку сторону панелі (1). Далі панель (2)
потрібно розташувати на короткій стороні панелі (1) якомога більш симетрично по краях і якомога рівніше [17].
За аналогією з цими етапами всі панелі першого ряду слід з’єднати одна з одною. Останню панель в першому ряду, панель (3) на зображенні [20], слід
вкоротити за допомогою пили так, щоб вона перебувала на відстані приблизно 12 мм від краю сусідньої стіни (тут вказана права стіна).
Другий і наступні ряди:
Довжину панелі (4) необхідно вкоротити пилкою таким чином, щоб вона була коротшою за панель (1), але мала довжину не менше 300 мм.
Кромка шпунта панелі (4) відділяється з довгої сторони. Існуюча кромка шпунта короткої сторони повинна знаходитися праворуч.
Утримуючи панелі (4) і (1) разом, переконайтеся, що обидві панелі можна з’єднати якомога рівніше. Якщо це так, на довгій стороні панелі (1), в місці, де
прилягає панель (4), необхідно нанести смужку клею. Далі панель (4) потрібно розташувати на довгій стороні панелі (1) якомога симетричніше по краях і
якомога рівніше. Дві короткі сторони зліва також повинні бути приблизно симетричними по краях.
Кромка шпунта панелі (5) відділяється з однієї довгої і однієї короткої сторони. Існуюча кромка шпунта короткої сторони повинна знаходитися праворуч.
Для подальшого укладання необхідно повторити вищеописані етапи роботи.
Примітка: При звичайній схемі укладання «палуба» панелі (1), (8), (16) тощо, а також панелі (4), (12), (19) тощо необхідно укладати з однаковою довжиною
в кожному випадку.
За аналогією з вищевказаною схемою можна укладати також за схемою «палуба» в форматі 314 мм x 628 мм.
Послідовність або кількість панелей під час укладання мають відповідати геометрії приміщення.
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Схема укладання «квадрати зі вставками»:
1
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314 x 628 mm
12.4 x 24.7"

Наступні робочі етапи відносяться до схеми, показаної на зображенні [21a]. У разі, якщо напрям укладання або геометрія приміщення відрізняється, то
робочі етапи повинні бути відповідним чином адаптовані.
Ряд 1 схеми «квадрати зі вставками» — перший квадрат — панель від (1) до (4)
Панель (1) слід розмістити в задньому кутку приміщення. Спочатку необхідно відокремити кромку шпунта на одній короткій і одній довгій стороні, що
вказує на обидві межі приміщення (стіни). Між стінами і ламінованою підлогою необхідно дотримуватися відстані приблизно 12 мм від краю за допомогою
розпірних клинів.
Кромку шпунта панелі (2) потрібно відокремити з однієї довгої і однієї короткої сторони. Утримуючи панелі (2) і (1) разом, переконайтеся, що обидві
панелі можна з’єднати між собою якомога рівніше. Якщо це так, необхідно нанести смужку клею на довгу сторону панелі (1). Далі панель (2) потрібно
розташувати на довгій стороні панелі (1) якомога більш симетрично по краях і якомога рівніше [17]. Короткі краї панелей (1) і (2) також повинні бути
симетричними.
За аналогією з вищевказаними етапами панелі (1)–(4) першого квадрата слід з’єднати одну з одною.
Ряд 1 схеми «квадрати зі вставками» — другий квадрат — панель від (5) до (8)
Поверніть другий квадрат на 90° по відношенню до першого.
Панель (5) потрібно знову відокремити з однієї довгої і однієї короткої сторони. Утримуючи панелі (5) і (1) разом, переконайтеся, що обидві панелі можна
з’єднати між собою якомога рівніше. Якщо це так, необхідно нанести смужку клею на коротку сторону панелі від (1) до (4). Далі потрібно розмістити
панель (5) на першому квадраті якомога більше симетрично по краях і якомога рівніше згідно з зображенням [17]. Довгу сторону панелі (1) і коротку сторону панелі (5) також слід розташувати симетрично, тобто квадрати 1 і 2 повинні знаходитись на одній лінії.
За аналогією з вищевказаними етапами панелі (6)–(8) другого квадрата слід з’єднати одну з одною. Для всіх наступних квадратів і рядів квадратів
необхідно повторити вищеописані етапи. Для всіх просторових обмежень (стін) панелі необхідно відповідно вкоротити. Відстань між усіма панелями і
стінами від краю має завжди складати 12 мм (використовуйте розпірні клини).
За аналогією з вищевказаним зображенням, схему «квадрати зі вставками» можна укладати також в форматі 314 мм x 628 мм [21b].
Послідовність або кількість панелей під час укладання мають відповідати геометрії приміщення.
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Для площ укладання завдовжки або завширшки понад 8 м і для приміщень з великою
кількістю кутів необхідні деформаційні шви (шириною не менше 20 мм) [22].
Тільки в цьому випадку при впливі кліматичних змін підлога може відповідно розширюватися або стискатися. Даний пункт також слід враховувати при укладанні в
різних кімнатах. Водночас поверхні в області дверної рами повинні бути розірвані.
Деформаційні шви можуть бути технічно правильно вкриті відповідними поверхнями.
Деформаційні шви не можна заповнюватися кабелями або іншими матеріалами.
Необхідно дотримуватися вимог відповідно до ATV DIN 18365. Забороняється закривати деформаційні і кромочні деформаційні шви в підкладці з силовим замиканням
або іншим чином порушувати їх функціональність.
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Знімати деформаційних швів необхідно конструктивно з однаковим ступенем зсуву.
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Для опалювальних труб необхідно зробити штроби, які повинні бути на 30 мм більше діаметра самих труб [23]. Випиліть елемент для підгонки, нанесіть на нього
клей, вставте і зафіксуйте за допомогою клина до повного застигання клею [24].
Потім облицюйте штроби манжетами нагрівальних елементів.
Для укладання панелі під дверний каркас необхідно вкоротити його до необхідного
розміру, з урахуванням відстані 2–3 мм [25, 26] і ізоляцією від ударного шуму.
Після укладання приберіть розпірні клини.
Для завершення роботи закріпіть на стіні кріпильні скоби для плінтуса з кроком
400–500 мм і вставте в них підігнані за розміром плінтусні рейки [27].

Очищення і догляд
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Змітіть бруд, що не в’ївся, мітлою або видаліть його за допомогою пилососа, придатного для використання з жорсткою підлогою.
Для повсякденного чищення необхідно використовувати тільки наш очищувач
ламінату Add2.
Для догляду за поверхнею ламінату забороняється використовувати політуру і
мийні засоби з такими добавками, як віск, олія тощо. Полірувати ламіноване покриття забороняється [28].
Відбитки стоп або взуття і бруд протирайте добре вичавленою ганчіркою. В жодному разі не допускайте утворення калюж води на поверхні ламінованого покриття
[28]!
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Будьте обережні з квітковими горщиками, вазами тощо, які стоять на ламінованій
підлозі. Використовуйте водонепроникні підставки.
Стійкі забруднення повинні бути оброблені й видалені за допомогою відповідного
очисного спрея або ацетону. Не наносіть додаткове ущільнення на поверхню ламінованої підлоги.

Увага! Бережіть підлогу від подряпин і вм’ятин! Покладіть відповідний за розміром
килимок для ніг біля входу в приміщення.

Встановіть повстяні накладки на ніжки меблів з дерева, металу або пластмаси. Bürostühle nur mit weichen Stuhlrollen (DIN 12529) verwenden [29] oder eine
handelsübliche Schutzmatte unterlegen. Дотримання цих вказівок дозволяє зберігати
ламіноване покриття в гарному стані та в повній мірі користуватися правом на
пред’явлення претензій.

Повторне встановлення або демонтаж

Заміна або демонтаж без руйнування даного ламінованого покриття, встановленого плаваючим способом, неможливо виконати через ані поперечним ані поздовжним
склеюванням. Тому після демонтажу повторне використання панелі неможливо.
Утилізацію слід виконувати разом з накопиченими залишковими відходами.
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