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Montaż wykładzin podłogowych
PRZYGOTOWANIE:
Jastrych musi być twardy przed montażem.
W przypadku stosowania wykładzin, które
mogą odkleić się od posadzki, istnieje ryzyko
powstania podwinięć. Jeśli nie można tego
uniknąć, zaleca się stosowanie odpowiednich ramek dociskowych. W związku z tym
należy zapoznać się z rozdziałem 1 w dokumencie „Rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa dróg komunikacyjnych, podłóg
oraz schodów” („Sicherheitsgerechte Gestaltung von Verkehrswegen, Fußböden und
Treppen“) opublikowanym przez niemiecki
związek zawodowy pracodawców. Ramki
dociskowe zaleca się również w przypadku
stosowania strzępiących się wykładzin.
Wskazówka: wykonawca zajmujący się
układaniem wykładziny jest odpowiedzialny
za jej dokładne przycięcie oraz odpowiednie
ułożenie w miejscach otworów kanału (zgodnie ze znormalizowanymi warunkami zlecania
i wykonywania robót budowlanych, niem.
VOB część C / DIN 18365).
Pokrywy kanałów z materiałów drewnopochodnych należy poddać obustronnej obróbce. W innym przypadku istnieje ryzyko
spaczenia pokrywy kanału. Przy jednostronnym oklejaniu zaleca się zastosowanie
dwustronnej taśmy klejącej do wykładzin.
Montaż wykładziny na kanale
podłogowym:
Przed położeniem wykładziny należy zamontować ślepe pokrywy kanału. Z lewej i prawej
strony pokrywy kanału w bocznym proﬁlu
kanału znajduje się fabrycznie zamontowany
proﬁl z tworzywa sztucznego. Proﬁl ten
można zakryć (okleić) na równi z podłogą lub
pozostawić (widoczny) w postaci odstającej
wykładziny.
Montaż wykładziny równo z poziomem
podłogi (0 mm wypustu):
Montaż wykładziny równo z wysokością
krawędzi podłogi zaleca się, gdy pokrywa
kanału jest rzadko używana. W przypadku
łatwo strzępiących się materiałów nie zaleca
się tego sposobu montażu, lecz zastosowanie odpowiedniego proﬁlu.
Przykleić proﬁl z tworzywa sztucznego na
równi z podłogą wzdłuż proﬁli bocznych
kanału. Po wyschnięciu kleju przełożyć
wykładzinę tekstylną przez kanał i dociąć
wzdłuż wewnętrznych krawędziach proﬁlu.
Nie uszkodzić proﬁlu.
Wycięty skrawek materiału należy wykorzystać do oklejenia ślepej pokrywy kanału.
W przypadku wykładzin z tworzyw twardych,
np. drewno lub płytki, wykładzinę należy
dopasować do wewnętrznej krawędzi proﬁlu
z tworzywa sztucznego. Należy również
zastosować odpowiednią fugę dylatacyjną.
MONTAŻ WYKŁADZINY Z PODWYŻSZENIEM (DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 4 MM
LUB OPCJONALNIE RÓWNIEŻ 3,2 MM):
Montaż wykładziny z podwyższeniem zaleca
się , gdy pokrywa otwierana jest częściej. W
przypadku łatwo strzępiących się materiałów
nie zaleca się tego sposobu montażu, lecz
zastosowanie odpowiedniego proﬁlu.
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Z proﬁlu bocznego kanału wyciągnąć
proﬁl z tworzywa sztucznego. Wykładzinę
tekstylną przełożyć przez kanał i dociąć
wzdłuż wewnętrznych krawędziach proﬁlu.
Wycięty skrawek materiału należy wykorzystać do oklejenia ślepej pokrywy kanału.
Proﬁl z tworzywa sztucznego nakleić na
proﬁl boczny kanału w pozycji o podwyższonej. Wykładzinę PCW można zespawać z
krawędzią proﬁlu. W przypadku wykładzin
z tworzyw twardych, np. drewno lub płytki,
wykładzinę należy dopasować do wewnętrznej krawędzi proﬁlu z tworzywa sztucznego.
Należy również zastosować odpowiednią
fugę dylatacyjną.
Niewidoczne główki śrub
(rzadkie używanie pokrywy kanału):
Czystą pokrywę włożyć do kanału wklęsłą
stroną do góry i przykręcić śruby mocujące.
Pokrywę kanału okleić wykładziną. Należy
zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek
włosia.
(Uwaga! Przed zdjęciem pokrywy kanału
należy oderwać wykładzinę z boku pokrywy
kanału, aby dostać się do śrub mocujących.)
Widoczne główki śrub
(częste używanie pokrywy kanału):
Płaską stronę pokrywy kanału okleić wykładziną podłogową. Pokrywa kanału musi być
czysta przed położeniem wykładziny.
Zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia przed oklejeniem. Zamontować pokrywę
na kanale. Śruby mocujące pokrywę przełożyć przez włosie i wkręcić w boczny proﬁl
kanału. Włosie wykładziny zakryje śruby i
sprawi, że będą niewidoczne.
Włosie wykładziny zakryje śruby i sprawi, że
będą niewidoczne.
PROFIL OSŁONOWY CZOŁA WYKŁADZINY / ŁĄCZENIE WYKŁADZINY Z
KANAŁEM PODŁOGOWYM:
Proﬁl zaleca się do stosowania z łatwo
strzępiącymi wykładzinami. Numer modelu:
BKZBSA... w razie potrzeby należy zamawiać
osobno.

Niewidoczne główki śrub
(rzadkie używanie pokrywy kanału):
Czystą pokrywę włożyć do kanału wklęsłą
stroną do góry i przykręcić śruby mocujące.
Pokrywę kanału okleić wykładziną. Należy
zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia.
(Uwaga! Przed zdjęciem pokrywy kanału
należy ostrożnie wysunąć proﬁl ze szczeliny.
Następnie oderwać wykładzinę z boku
pokrywy kanału, aby dostać się do śrub
mocujących.)
Widoczne główki śrub
(częste używanie pokrywy kanału):
Płaską stronę pokrywy kanału okleić wykładziną podłogową. Pokrywa kanału musi być
czysta przed położeniem wykładziny.
Zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek włosia przed oklejeniem. Zamontować pokrywę
na kanale. Śruby mocujące pokrywę przełożyć przez włosie i wkręcić w boczny proﬁl
kanału. Włosie wykładziny zakryje śruby i
sprawi, że będą niewidoczne.
(Uwaga! Przed zdjęciem pokrywy kanału
należy ostrożnie wysunąć proﬁl ze szczeliny.)
PUSZKI PODŁOGOWE I OTWORY MONTAŻOWE W POKRYWACH KANAŁÓW:
Należy usunąć wbudowaną fabrycznie
ochronną pokrywę montażową. W puszkach
podłogowych uniwersalnych, w miejsce
fabrycznej puszki ochronnej należy wstawić
pokrywę montażową UDM2 albo UDM3
(należy zamówić oddzielnie) odpowiadającą
wielkości puszki oraz przewidywanej jednostki zasilającej lub pokrywy zamykającej.
Pokrywa montażowa nie jest wymagana dla
puszek do przyrządów oraz otworów montażowych, ponieważ są one przeznaczone do
bezpośredniego montażu jednostek zasilających lub pokryw zamykających o odpowiedniej wielkości.
Jednostki zasilające lub pokrywa
zamykająca z ramką do wykładzin:
Wykładzinę tekstylną należy położyć na
danym otworze montażowym i przyciąć
wzdłuż wewnętrznych boków otworu.

Dostawa odbywa się luzem w zestawie o długości 2,4 m. Należy założyć ślepe pokrywy
kanału przed położeniem wykładziny.

W przypadku wykładzin twardych, np.
drewno lub płytki, należy zastosować fugę
dylatacyjną do otworu montażowego.

W proﬁlu bocznym kanału, z lewej i prawej
strony pokrywy kanału znajduje się zamontowany fabrycznie proﬁl z tworzywa sztucznego, który należy wyjąć. Wykładzinę
tekstylną przełożyć przez kanał i dociąć
wzdłuż wewnętrznych krawędziach proﬁlu.

Jednostki zasilające lub pokrywa
zamykająca z ramką do wykładzin:
Wykładzinę tekstylną należy położyć na
danym otworze montażowym i wyciąć wokół
o 3 mm szerzej od wewnętrznych boków
otworu montażowego.

Wycięty skrawek materiału należy wykorzystać do oklejenia ślepej pokrywy kanału W
przypadku wykładzin z tworzyw twardych,
np. drewno lub płytki, wykładzinę należy
dopasować do wewnętrznej krawędzi proﬁlu
z tworzywa sztucznego. Należy również
zastosować odpowiednią fugę dylatacyjną.
Proﬁl należy wcisnąć w szczelinę pomiędzy
ślepą pokrywą kanału a proﬁlem bocznym.
Nie rozciągać proﬁlu.

Wykładziny twarde, np. drewno lub płytki,
wymagają wcześniejszego montażu jednostki
zasilającej wraz z uwzględnieniem odpowiedniej fugi dylatacyjnej.
Wycinanie wykładziny podłogowej:
Wycięte kawałki wykładziny tekstylnej należy
wykorzystać do oklejenia pokrywy jednostki
zasilającej lub pokrywy zamykającej. Szablony do przycinania wykładzin do poszczególnych rodzajów pokryw można zamówić
osobno. Przy układaniu wykładziny podłogowej należy zwrócić uwagę na odpowiedni
kierunek włosia.
Dla wykładzin twardych należy dodatkowo
zastosować fugę dylatacyjną.
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