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Podłoże do układania laminatu musi mieć takie właściwości, aby możliwe było ułożenie 
podłogi laminowanej zgodnie z naszą instrukcją.
Odpowiednim podłożem są m.in. podłoża mineralne (np. jastrych, beton, asfalt), konstruk-
cje z płyt wiórowych i podłogi z desek. Podłoże musi być całkowicie równe, suche, czyste 
i nośne. Należy fachowo wyrównać nierówności podłoża przekraczające 2 mm na 1 m 
(według DIN 18202) [3]. Równość podłoża można najlepiej określić łatą murarską lub 
długą poziomnicą.

Nie mogą występować odsadzenia, stopnie lub podobne nierówności. Należy całkowicie 
usuwać zabrudzenia placu budowy, takie jak pozostałości tynku, gipsu itp. Pęknięcia pod-
łoża także stanowią ryzyko. Aby w pełni móc dochodzić roszczeń reklamacyjnych, należy 
zwrócić uwagę na wytyczne, zawarte w ATV DIN 18365 i § 4 ust. 3 VOB/B [po polsku: 
część B znormalizowanych zasad zamawiania i wykonawstwa robót budowlanych – uw. 
tłum.].

Przy odpowiednim oświetleniu skontrolować panele pod względem występowania wad. De-
ski podłogowe z widocznymi wadami wykraczającymi poza obowiązujące zakresy tolerancji 
– takie jak odchylenia wysokości, połysku, wymiarów i kolorów – należy odseparować. Są 
one wymieniane w sposób niegenerujący kosztów [4]. Po obróbce paneli nie ma możliwo-
ści ich reklamowania.

Podłoga laminowana jest układana pływająco i nie może być łączona śrubami lub gwoź-
dziami z podłożem, naklejana na podłoże lub ustalana na nim w inny sposób. Ustawianie 
bardzo ciężkich przedmiotów, np. zabudowy kuchennej, ma również działanie ustalające. 
Zaleca się ustawianie zabudowy kuchennej i szaf przed ułożeniem podłogi laminowanej 
oraz ułożenie jej tylko za listwę cokołową. W przypadku niezastosowania się do tych wy-
tycznych dochodzenie roszczeń reklamacyjnych będzie niemożliwe [5]!

Wykładziny dywanowe zawsze należy usunąć; nie stanowią one odpowiedniego podłoża. 
W przypadku dywanu znajdującego się pod podłogą laminowaną podczas chodzenia po 
powierzchni następuje ruch sprężynowy i występuje zbyt silny nacisk w zakresie krawędzi. 
Niszczy to połączenie wpustu i pióra oraz prowadzi do powstawania szczelin. Podłogi dywa-
nowe należy usunąć także ze względów higienicznych. Powstająca wilgoć może prowadzić 
do powstawania pleśni i rozwoju bakterii [6].

Należy zwrócić uwagę na to, że niniejsza podłoga laminowana nie nadaje się pomieszczeń 
mokrych, np. łazienek i saun [7].

W przypadku układania na podłożach mineralnych, np. na betonie, wylewce na bazie 
cementu lub siarczanu wapnia i płytkach kamiennych należy przeprowadzić pomiar wilgot-
ności. Przed układaniem jastrych nie może przekroczyć poniższych wartości wilgotności 
resztkowej:    
 
 Wylewka cementowa:  < 1,8% CM z ogrzewaniem podłogowym
     < 2,0% CM bez ogrzewania podłogowego
 Wylewka na bazie siarczanu wapnia: < 0,3% CM z ogrzewaniem podłogowym
     < 0,5% CM bez ogrzewania podłogowego

Przed układaniem podłogi na podłożu mineralnym, jak np. beton, jastrych itp., należy 
koniecznie ułożyć odpowiednią warstwę folii paroizolacyjnej (folii PE) w celu ochrony przed 
wilgocią; warstwa folii powinna przybrać kształt wanny. Pasma należy układać obok siebie, 
w taki sposób, że będą zachodzić na siebie na 50 mm, a potem ustalić samoprzylepną 
aluminiową taśmą do uszczelniania dylatacji add2. Na podłożach drewnianych, np. płytach 
lub desce podłogowej, nie należy układać folii PE [8].

W przypadku wszystkich podłoży zaleca się dostosowany do nich podkład (zob. potrzebne 
materiały). Podkład układany jest na styk, nie na zakładkę. Jeśli podłoga laminowana ma 
już zintegrowany podkład, nie wolno stosować dodatkowego podkładu.

Układanie Quattro Clic
Brać pod uwagę przed i podczas układania! 
Najpierw dokładnie przeczytać całą instrukcję układania! 

Układanie podłogi należy wykonywać według dokumentu „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen” (ATV) [po polsku: Ogólne techniczne warunki 
umowy o roboty budowlane – uw. tłum.] DIN 18365. 
 

Stosować się ściśle do niniejszej instrukcji w celu zachowania pełnych praw gwarancyjnych. 

Przygotowanie: Przed ułożeniem należy przechowywać paczki przez 48 godzin w takich samych warunkach klimatycznych jak przy układaniu [1].
Istotnym warunkiem montażu i długiej trwałości podłogi laminowanej jest temperatura w pomieszczeniu, która powinna wynosić od 15 do 30 stopni Celsjusza, oraz 
względna wilgotność powietrza, wynosząca od 40 do 70%.

Zapotrzebowanie na materiał i narzędzia: folia PE add2, podkład (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), samoprzylepna aluminiowa taśma do uszczelniania dylatacji add2, 
kliny dystansowe add2, klej stolarski/klej biały D3 (na bazie PVAc), piła, ołówek, metrówka/calówka, dłuto płaskie/dłuto gniazdowe, wilgotna ścierka [2] 
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Stosowanie ogrzewania podłogowego (ciepła woda/prąd elektryczny) jest możliwe tylko 
przy prawidłowym montażu i pod warunkiem prawidłowej eksploatacji [9]. Dostawa oraz 
instalacja ogrzewania podłogowego muszą być zgodne z aktualnym stanem techniki. 
System ten musi zostać uruchomiony przez profesjonalny zakład zgodnie z odpowiedni-
mi kryteriami grzewczymi. Konieczny jest podpisany protokół uruchomienia i wyłączenia 
ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe musi być ułożone w pomieszczeniu i użytkowane na 
całej powierzchni. Częściowe użytkowanie ogrzewania podłogowego jest niedozwolone. 
Występująca na spodzie podłogi temperatura 27°C w żadnym momencie i w żadnym 
miejscu nie może zostać przekroczona. Wszelkie roszczenia reklamacyjne w związku z 
eksploatacją lub montażem ogrzewania podłogowego są wykluczone, jeśli opisane wyżej 
wymogi nie będą przestrzegane. Roszczenia istnieją wyłącznie w ramach naszych ogól-
nych warunków gwarancyjnych. W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym i bez 
niego osoba układająca podłogę musi przed jej położeniem wykonać konieczny pomiar 
CM i zaprotokołować jego wynik. 

W przypadku układania pływającego należy zwracać uwagę na współczynniki przewo-
dzenia ciepła podłogi laminowanej i podkładu. Suma współczynników przenikania ciepła 
wszystkich komponentów musi odpowiadać wymogom DIN EN 14041 ≤ 0,15 m² K/W. W 
przypadku użycia podkładów niepochodzących z naszego asortymentu akcesoriów i za-
stosowanych przy układaniu pływającym na jastrychach grzewczych, nie udzielamy żadnej 
rękojmi dotyczącej efektywnego maksymalnie dopuszczalnego współczynnika przenikania 
ciepła całej konstrukcji.

Rekomenduje się posortowanie paneli przed układaniem pod względem żądanego prze-
biegu słojów i ewentualnie niuansów barwnych. Niezwłocznie obrabiać panele z otwartych 
paczek!

Układanie:

W stanie wyjściowym każdy panel ma biegnącą wzdłuż jego brzegów wargę rowka [13]. 
Podłoga laminowana daje możliwość przerobienia strony wpustu na stronę pióra jedynie 
siłą mięśni. W tym celu po danej stronie warga rowka jest odłamywana w odpowiednim 
do tego miejscu [11-13] lub pozostaje w stanie wyjściowym. Po każdym odłamaniu należy 
sprawdzić, czy warga rowka została odłamana czysto. Ewentualne pozostałości należy 
ostrożnie usunąć dłutem płaskim/dłutem gniazdowym.

Do wytworzenia rowka dowolna długa strona panelu pozostaje w stanie wyjściowym, tj. 
warga rowka nie zostaje odłamana. Do wytworzenia pióra warga rowka zostaje odłamana, 
powstała w ten sposób strona jest stroną pióra [11, 12].

W zależności od układanego wzoru należy odłamać wargi rowków po jednej lub dwóch 
stronach panelu [13]. 

Po każdorazowym wytworzeniu strony pióra należy sprawdzić, czy można ją połączyć ze 
stroną rowka poprzedniego panelu, np. przykładając do siebie oba panele bez użycia kleju 
[14].

Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania powstających pozostałości.

Możliwe są obrócone rysunki i/lub rysunki oparte na symetrii lustrzanej, które nie zostały 
przedstawione we wszystkich możliwych kombinacjach [13].

Niezależnie od układanego wzoru każdy panel należy skleić ze wszystkimi sąsiednimi pa-
nelami. Do tego celu należy nanieść ścieżkę kleju na już leżące panele [15]. Ścieżka kleju 
jest nakładana na panel leżący już na podłodze, a nie na panel, który ma być nałożony 
[16]. Nie ma wpływu na układanie pływające. 

W celu połączenia paneli należy zawsze używać siły mięśni, tak jak pokazano to na rysun-
ku [17]. Nie wolno przy tym używać młotka i zginać panelu, który ma zostać połączony z 
pozostałymi. Ułożonej powierzchni nie wolno obciążać aż do wyschnięcia kleju. Po sklejo-
nej podłodze laminowanej wolno chodzić najwcześniej po 90 minutach. 

Jeśli podczas łączenia paneli z fugą wycieknie klej, należy go niezwłocznie usunąć wilgot-
ną ścierką [18]. 
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Nieskończone możliwości układania dzięki formatowi 4 (długość) na 1 (szerokość) lub 2 (długość) na 1 (szerokość).

Niniejszą podłogę laminowaną można zasadniczo układać we wszystkie strony, pod warunkiem, że na zewnętrznej krawędzi układanej powierzchni znajduje się warga 
rowka, tj. nie została jeszcze odłamana. Zaleca się jednak zachowanie głównego kierunku układania.  
Poniższe wzory układania zostały przez nas określone jako wzory standardowe.

Wzór jodełki:

Poniższe etapy pracy dotyczą schematu przestawionego na rysunku [19]. Jeżeli kierunek układania lub geometria pomieszczenia są inne, należy odpowiednio dostoso-
wać do nich etapy pracy.

Najpierw należy ułożyć panele od (1) do przynajmniej (7) w pokazanej kolejności. Do tego celu panel (1) jest umieszczony bez jakiegokolwiek odłamywania wargi 
rowka w dowolnym miejscu pomieszczenia. Warga rowka panelu (2) jest odłamywana po dowolnej krótkiej stronie.
Należy się upewnić przez przyłożenie paneli (1) i (2), że mogą one zostać połączone na najbardziej zbliżonej do siebie wysokości. Jeżeli tak jest, należy nałożyć 
ścieżkę kleju na podłużnej stronie panelu (1), gdzie panel (2) będzie się stykał z panelem (1). Następnie należy przyłożyć krawędź panelu (2) do krawędzi panelu (1) 
możliwie symetrycznie i na zbliżonej wysokości [17]. 

Warga rowka panelu (3) jest odłamywana po dowolnej długiej stronie. Należy się upewnić przez przyłożenie paneli (1), (2) i (3), że wszystkie trzy panele mogą zostać 
połączone na najbardziej zbliżonej do siebie wysokości. Jeżeli tak jest, należy nałożyć ścieżkę kleju na długiej (2) i krótkiej stronie panelu (1). Następnie należy przyło-
żyć krawędź panelu (3) do krawędzi paneli (1) i (2) możliwie symetrycznie i na zbliżonej wysokości [17].

Połączenie wszystkich kolejnych paneli przeprowadza się tak jak w uprzednio objaśnionych etapach pracy.

Następnie połączenie paneli (1) do (7), na którym ma się opierać dalsze układanie, należy przesunąć do żądanej pozycji ostrożnie po podłodze (np. na środek pokoju). 
Uwaga! Nie wywierać na połączenie paneli nadmiernego obciążenia, powodowanego naciskiem lub przesuwaniem, ponieważ na tym etapie klej jeszcze nie jest całko-
wicie wyschnięty. 

Przy dalszym układaniu należy zasadniczo kierować wargi rowków układanej powierzchni [19] (szerokie, o czarnych brzegach) zawsze na zewnątrz i nie odłamywać 
ich. Należy układać całe panele tak długo, aż między ścianami a już ułożoną powierzchnią nie będzie się mieścił cały panel. Powierzchnie, które nie zostały przykryte, 
należy wypełnić na końcu.

Wypełnianie powierzchni, które nie zostały przykryte, np. panelami (16) do (18), należy przeprowadzać zawsze w kierunku od powierzchni laminatu do danej ściany.

Zgodnie z powyższym schematem należy układać także wzór jodełki o formacie 314 mm x 628 mm. Kolejność lub liczbę paneli należy dopasować do danej geometrii 
pomieszczenia.
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Wzór cegiełki:

Obie krótkie strony panelu są inaczej ukształtowane. Każdy wzór układania, w przypadku którego stykają się ze sobą dwie krótkie strony paneli, wymaga dlatego 
szczególnej uwagi [20]. Na tylnej stronie każdego panelu nadrukowane zostały strzałki, na które należy zwrócić uwagę, chcąc połączyć ze sobą dwie krótkie krawędzie 
panelu. Układanie jest prawidłowe tylko wtedy, jeśli wszystkie strzałki wskazują ten sam kierunek. Ułożenie dwóch paneli, stykających się krótkimi krawędziami, których 
strzałki wskazują różne kierunki, jest niedopuszczalne.

Poniższe etapy pracy dotyczą schematu przestawionego na rysunku [20]. Jeżeli kierunek układania lub geometria pomieszczenia są inne, należy odpowiednio dostoso-
wać do nich etapy pracy.

Pierwszy szereg:

Panel (1) należy umieścić w tylnym rogu pomieszczenia. Przedtem należy odłamać wargę rowka po tej krótkiej i długiej stronie, która wskazuje ku obu ścianom. Między 
ścianami a podłogą laminowaną należy za pomocą klinów dystansowych zachować odstęp ok. 12 mm. 

Panel (2) należy odłamać po krótkiej i długiej stronie. Należy się upewnić przez przyłożenie paneli (1) i (2), że mogą one zostać połączone na najbardziej zbliżonej 
do siebie wysokości (zwracać uwagę na kierunek strzałki! [20]). Jeżeli tak jest, należy nałożyć ścieżkę kleju na krótkiej stronie panelu (1). Następnie należy przyłożyć 
panel (2) do krótkiej krawędzi panelu (1) możliwie symetrycznie i na zbliżonej wysokości [17].

Analogicznie do tych kroków należy połączyć wszystkie panele w pierwszym szeregu. Ostatni panel w pierwszym szeregu, panel (3) na rysunku [20], należy skrócić piłą 
tak, aby uzyskać odstęp ok. 12 mm do sąsiedniej (na niniejszym rysunku prawej) ściany.

Drugi szereg i kolejne:

Panel (4) należy skrócić piłą tak, aby był krótszy niż panel (1), ale wciąż miał długość co najmniej 300 mm.

Warga rowka panelu (4) jest odłamywana po dowolnej długiej stronie. Jeszcze nieodłamana warga rowka krótkiej krawędzi musi się znajdować po prawej stronie.

Należy się upewnić przez przyłożenie paneli (4) i (1), że mogą one zostać połączone na najbardziej zbliżonej do siebie wysokości. Jeżeli tak jest, należy w miejscu 
łączenia panelu (4) nałożyć ścieżkę kleju na długiej stronie panelu (1). Następnie należy przyłożyć panel (4) do długiej krawędzi panelu (1) możliwie symetrycznie i na 
zbliżonej wysokości. Obie lewe krótkie strony powinny być przy tym także możliwie symetryczne.

Wargę rowka panelu (5) należy odłamać po długiej i krótkiej stronie. Jeszcze nieodłamana warga rowka krótkiej krawędzi musi się znajdować po prawej stronie.

Powyżej opisane etapy pracy należy powtarzać podczas dalszego układania.

Uwaga: W celu uzyskania regularnego wzoru cegiełki należy układać panele (1), (8), (16) itd. oraz panele (4), (12), (19), mające tę samą długość.

Zgodnie z powyższym schematem należy układać także wzór cegiełki o formacie 314 mm x 628 mm.

Kolejność lub liczbę paneli należy dopasować do danej geometrii pomieszczenia.
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Wzór kostki:

Poniższe etapy pracy dotyczą schematu przestawionego na rysunku [21a]. Jeżeli kierunek układania lub geometria pomieszczenia są inne, należy odpowiednio dosto-
sować do nich etapy pracy.

Pierwszy szereg kostek – pierwsza kostka – panel od (1) do (4).

Panel (1) należy umieścić w tylnym rogu pomieszczenia. Przedtem należy odłamać wargę rowka po tej krótkiej i długiej stronie, która wskazuje ku obu ścianom. Między 
ścianami a podłogą laminowaną należy za pomocą klinów dystansowych zachować odstęp ok. 12 mm.

Wargę rowka panelu (2) należy odłamać po długiej i krótkiej stronie. Należy się upewnić przez przyłożenie paneli (2) i (1), że mogą one zostać połączone na najbar-
dziej zbliżonej do siebie wysokości. Jeżeli tak jest, należy nałożyć ścieżkę kleju na długiej stronie panelu (1). Następnie należy przyłożyć panel (2) do długiej krawędzi 
panelu (1) możliwie symetrycznie i na zbliżonej wysokości [17]. Krótkie krawędzie paneli (1) i (2) także muszą być symetryczne.

Analogicznie do opisanych powyżej kroków należy połączyć panele od (1) do (4) pierwszej kostki.

Pierwszy szereg kostek – druga kostka – panel od (5) do (8).

Druga kostka jest w porównaniu do pierwszej kostki obrócona o 90°.

Panel (5) należy odłamać po krótkiej i długiej stronie. Należy się upewnić przez przyłożenie panelu (5) do pierwszej kostki, że wszystkie panele mogą zostać połączone 
na najbardziej zbliżonej do siebie wysokości. Jeżeli tak jest, należy nałożyć ścieżkę kleju na krótkiej stronie paneli od (1) do (4). Następnie należy przyłożyć krawędź 
panelu (5) do pierwszej kostki możliwie symetrycznie i na zbliżonej wysokości [17]. Długa krawędź panelu (1) i krótka krawędź panelu (5) muszą być także symetrycz-
ne, tzn. kostka 1 i 2 muszą być ułożone w jednym ciągu.

Analogicznie do opisanych powyżej kroków należy połączyć panele od (6) do (8) drugiej kostki. Kolejne kostki i szeregi kostek należy układać w ww. sposób. Panele 
należy skrócić odpowiednio do ścian. Odstęp między wszystkimi panelami a ścianami musi wynosić zawsze 12 mm (używać klinów dystansowych).

Zgodnie z powyższym schematem należy układać także wzór kostki o formacie 314 mm x 628 mm [21b].

Kolejność lub liczbę paneli należy dopasować do danej geometrii pomieszczenia.
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Przy powierzchniach układania o długości lub szerokości wynoszącej więcej niż 8 m i w 
przypadku krętych pomieszczeń konieczne są szczeliny dylatacyjne (o min. szerokości 20 
mm) [22]. 
Tylko wtedy podłoga może się przy zmianach pogodowych odpowiednio rozszerzać lub 
kurczyć. Należy to wziąć pod uwagę także przy układaniu paneli we więcej niż jednym 
pomieszczeniu. W tym przypadku powierzchnie muszą zostać przerwane przy odrzwiach. 
Szczeliny dylatacyjne mogą zostać fachowo przykryte odpowiednimi profilami. 
Nie wolno wypełniać szczelin dylatacyjnych przewodami lub innymi materiałami. Należy 
stosować się do wymogów ATV DIN 18365. Nie wolno siłowo zamykać znajdujących się w 
podłożu szczelin dylatacyjnych lub inny sposób wpływać ujemnie na ich funkcje. 
 
Pod względem konstrukcyjnym szczeliny dylatacyjne muszą przejęte z taką samą możliwo-
ścią dylatacji.

Dla rur grzewczych należy przewidzieć otwory o 30 mm większe niż średnica rury [23]. 
Wyciąć „element pasowany”, pokryć klejem, dopasować i ustalić klinem do wyschnięcia 
kleju [24]. Następnie osłonić wycięcia kołnierzami elementów grzejnych.

Skrócić drewnianą futrynę tak, aby panel z materiałem do tłumienia dźwięków wchodził z 
odstępem 2-3 mm pod nią [25, 26]. 

Po ułożeniu wyjąć kliny dystansowe.

Dla idealnego zwieńczenia zamocować klamry listew cokołowych w odstępie 400–500 cm 
od ściany i nałożyć odpowiednio docięte listwy cokołowe [27].
 

Czyszczenie i utrzymanie

Usunąć nieprzylegające zabrudzenia poprzez zamiatanie lub przy użyciu odkurzacza 
odpowiedniego do twardych podłóg.

Do czyszczenia podtrzymującego należy używać tylko naszego środka czyszczącego do 
laminatów Add2. 

Politura i środek czyszczący z dodatkami pielęgnacyjnymi, jak wosk, olej i tym podobne 
nie nadają się do zabezpieczania powierzchni podłóg laminowanych. Nie wolno polerować 
podłóg laminowanych [28].

Wycierać ślady chodzenia i zabrudzenia dobrze wyciśniętą, niepozostawiającą kropli 
szmatką. Należy bezwzględnie unikać stojącej wilgoci [28]!

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku donic, waz itp., stojących na podło-
dze laminowanej i używać nieprzepuszczającej wody podstawki. 

Uporczywe zabrudzenia należy usuwać punktowo odpowiednim sprayem czyszczącym lub 
acetonem. Nie nanosić na powierzchnię podłogi laminowanej dodatkowych powłok zabez-
pieczających. 

Uwaga! Chronić podłogę przed zarysowaniami lub wgnieceniami! W strefach wejściowych 
stosować wystarczająco dużą matę do wychwytywania zabrudzeń. 

Nóżki mebli z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć filcowymi 
podkładkami. Stosować krzesła biurowe tylko z miękkimi rolkami (DIN 12529) [29] lub 
podkładać dostępną w handlu matę ochronną. Stosowanie się do tych wskazówek pro-
wadzi do dłuższego zachowania wartości podłogi laminowanej i zachowania pełnych praw 
gwarancyjnych. 

Ponowne nakładanie lub rekonstrukcja
Wymiana lub rekonstrukcja niniejszej układanej pływająco podłogi laminowanej jest, bez 
uszkodzenia jej, niemożliwa, z powodu jej poprzecznego i podłużnego sklejenia. Dlatego 
nie należy ponownie używać paneli po rekonstrukcji.

Należy je wyrzucić do odpadów nieprzydatnych jako surowiec wtórny.
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