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UNICLIC innowacyjna technologia montażu podłóg

Zalety podłóg UNICLIC

Odpowiednie przygotowanie podłoża. Aklimatyzacja. Montaż bez użycia gwoździ.
Sprawdzenie jakości desek (różnice

w odcieniach, uszkodzenia mechaniczne).

Dokładne osuszanie podłoża. Pozostawienie wymaganej przestrzeni
na ekspansję.

Kierunek układania podłogi do kierunku
padania promieni słonecznych. Można
stosować na ogrzewanie podłogowym
wodnym .  Ten produkt nie może być 
  układany  na  pokładzie  podłogowym 
     z ogrzewaniem promiennikowym.

Potrzebne narzędzia. Sposób trzymania młotka. Delikatne użycie siły.

Przygotowanie

Podłogi bambusowe Firmy Wild–Wood wyposażone są w rewolucyjny system 
montażu podłóg UNICLIC. Opatentowana konstrukcja wpustu i pióra umożliwia 
zatrzaskowe łączenie desek. System UNICLIC jest bardzo przyjazny dla użytkow-
nika, zapewniając znacznie większą szybkość montażu i wytrzymałość połączeń 
niż konkurencyjne rozwiązania. Dzięki niemu montaż nowej podłogi jest 
naprawdę łatwy, nawet w najmniejszych narożnikach pomieszczenia i pod 
drzwiami. Konstrukcja systemu UNICLIC sprawia, że montaż  desek nigdy nie był 
szybszy i łatwiejszy.    Przy systemie UNICLIC powstawanie szczelin   jest    niemal 
niemożliwe. Pomaga to utrzymać podłogę w czystości, gdyż brud nie ma prawie 
żadnej szansy , by   wniknąć   między deski .  Pojedyńcze klepki  nie  mogą  się 
przesuwać względem siebie, ponieważ pióro idealnie  pasuje  do  wpustu.Dzięki 
temu  uzyskuje   się podłogę bez  różnic w wysokości,  co uniemożliwia ścieranie 
i niszczenie krawędzi desek.  
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1. ISTOTNE UWAGI
1.1 Analiza jakości produktu
Ze względu na naturalny charakter podłóg bambusowych przed przystąpieniem do montażu prosimy dokładnie sprawdzić 
dostarczony materiał pod kątem zgodności koloru, struktury wykończenia i jakości produktu. Wszelkie uszkodzenia lub 
nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed przystąpieniem do montażu. Ułożenie podłogi z materiału obciążonego 
wadami spowoduje nieuznanie roszczeń gwarancyjnych.

1.2 Aklimatyzacja
Podłogę należy pozostawić w oryginalnie zabezpieczonym opakowaniu na min. 72 godziny w pomieszczeniu, w którym będzie 
układana, aby dostosowała się do warunków otoczenia: wilgotność powietrza 45–65%, temperatura 18–25°C. Paczki powinny leżeć 
na środku pokoju, nigdy przy ścianie lub w kącie. Nie należy ich kłaść bezpośrednio na podłodze.

1.3 Warunki w miejscu montażu
Temperatura w pomieszczeniu w trakcie użytkowania powinna być utrzymywana na stałym poziomie 18–25°C przy wilgotności 
względnej 45–65%. Deska bambusowa jest materiałem higroskopijnym dążącym do równowagi higroskopijnej z otoczeniem, dlatego 
w szczególności w okresie zimowym, gdzie wilgotność powietrza jest na bardzo niskim poziomie, zaleca się dowilżanie przy użyciu 
profesjonalnych nawilżaczy powietrza do poziomu 45–65%. Niezastosowanie się do zaleceń może powodować kurczenie się desek, a 
w konsekwencji powstawanie szczelin między nimi oraz wysunięcie się podłogi spod listew. Podłoga WILD–WOOD została 
zaprojektowana jako system podłogowy do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

1.4 Narzędzia do montażu podłogi
Oprócz tradycyjnych narzędzi używanych do montażu podłóg, typu: młotek, gumowy młotek, piła, dociągacz z wystającą krawedzią 
do dobijania młotkiem czy klocki dystansowe (8–15 mm), istotne jest, aby używać DOBIJAKA. Za każdym razem należy sprawdzić, 
czy dobijak dobrze przylega na całej swojej długości do krawędzi deski. Do cięcia desek należy używać pił o drobnych zębach lub 
wyrzynarki. Aby zapewnić gładką krawędź cięcia, strona z deseniem powinna być skierowana w dół podczas cięcia przy użyciu 
wyrzynarki lub w górę podczas cięcia przy użyciu piły.

2. SPOSÓB MONTAŻU

2.1 Deski przyklejane do podkładu
Deski powinny być układane szczelnie ze stosownym łączeniem między sobą i mocowane do podkładu za pomocą 
rekomendowanego kleju poliuretanowego BAUTEC: P95 new, PU2K, PU2k PLUS, SPU lub równorzędego (przed klejeniem należy 
zapoznać się z kartą techniczną produktu). Kleje te posiadają wymaganą wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie. Klej powinien być 
nanoszony pacą B15 na całej powierzchni styku podłogi z podkładem. Należy spowodować zwilżenie klejem możliwie całej 
powierzchni spodniej elementu (min. 60%). Podłoga nie powinna być użytkowana przez co najmniej 24 h. Pełne obciążenie możliwe 
jest po upływie 48–72 h. Ślady kleju na podłodze należy jak najszybciej zmyć, np. środkiem TEC PUR. Przy zastosowaniu kleju SPU 
zabrudzenia z kleju usuwamy plastikową szpachelką, a pozostałości ścieramy, np. piłką tenisową.

2.2 Deski układane w formie podłogi pływającej
System zamka UNICLIC, w jaki wyposażona jest deska WILD–WOOD, pozwala na szybki bezklejowy montaż podłogi w formie 
pływającej. Nie zaleca się montowania podłogi w takim systemie na ogrzewaniu podłogowym.

2.3 Podkład
W celu wyrównania nierówności podłoża należy zastosować podkład wyrównująco-wygłuszający najlepiej korek lub ekologiczne 
płyty do grubości 5 mm. Zawsze należy stosować folie paroizolacyjną — wyjątek stanowi podłoże wykonane z elementów 
drewnopochodnych. Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do podkładu.

3. PODŁOŻE
Podłoże powinno być mocne, suche, równe, bez spękań. Właściwości geometryczne powierzchni podkładu (poziom, nierówności 
powierzchni) nie powinny przekraczać dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z PN-ISO 3443-8: 1999 „Tolerancje w budownictwie. 
Kontrola wymiarowa robót budowlanych”. Badanie równości powierzchni podkładu wykonujemy poprzez przykładanie łaty 
pomiarowej. Nie powinno ono wykazywać prześwitów między łatą a podkładem, przy odległościach między punktami podparcia łaty 
większych niż na 2.0 mb – 3 mm.

3.1 Jastrych cementowy, anhydrytowy
Minimalna klasa podkładu-C20/25 (min. wytrzymałość podkładu na ściskanie 20 N/mm2 według PN EN13-892-2). W celu ustalenia 
wytrzymałości podkładu należy wykonać pomiar odpowiednim urządzeniem, np. rysikiem Ri-Ri. W celu wyrównania posadzki należy 

Jeżeli dany podkład nie spełnia wymaganych norm wytrzymałości, możemy w niektórych przypadkach zastosować grunt 
BAUTEC PRIMER PU, BAUTEC PRIMER EPX lub równorzędny, nakładając go jednokrotnie. Wszelkie „klawiszujące” dylatacje 
technologiczne oraz pęknięcia należy połączyć żywicą epoksydową (rekomendujemy KIESEL OKAPOX GF-M).
Podkład musi być suchy, tzn. musi być w równowadze higroskopijnej z otoczeniem. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego 
badania wilgotności np. metodą chemiczną CM. Maksymaly wynik pomiaru: 2% CM przy jastrychach cementowych, a 0,5% CM przy 
jastrychach anhydrytowych. W celu umożliwienia montażu przy wilgotności większej niż 2% CM należy zastosować specjalistyczne 
grunty odcinające wilgotność resztkową: BAUTEC PRIMER PU, BAUTEC PRIMER EPX lub równorzędne, nakładając dwukrotnie.

3.2 Podkład drewniany
Przed przystąpieniem do montażu na podkładach drewnianych należy sprawdzić, czy podłoga z desek jest dostatecznie stabilna. 
Luźne elementy przybić gwoźdźmi i zastosować podłoże wyrównujące. Zawartość wilgoci w podkładzie drewnianym nie może 
przekraczać 12%. Pusta przestrzeń pod podłogą z desek musi być odpowiednio wentylowana. Należy usunać wszelkie przeszkody 
i zapewnić właściwą wentylację. Nowe deski należy układać pod kątem 90 stopni w stosunku do kierunku desek. W przypadku klejenia 
podłogi WILD–WOOD do podłoża drewnianego, wcześniej takie podłoże należy przeszlifować, usuwając wszytkie powłoki 
lakiernicze.

4. PRAWIDŁOWE UKŁADANIE PODŁOGI
Przed przystąpieniem do montażu powinno się wykonać pomiary do tzw. „protokołu 1” lub „zdawczo-odbiorczego”, który powinien 
posiadać Klient i montujący podłogę (do pobrania ze strony www.wild-wood.pl w zakładce pliki do pobrania). Podstawowym 
składnikiem naturalnych podłóg WILD–WOOD są włókna bambusowe, które podobnie jak inne podłogi drewniane dążą do 
równowagi higroskopijnej. Wilgotność w pomieszczeniu zmienia się w zależności od pory roku. Istotne jest zatem, aby podłoga miała 
możliwość rozszerzania się i kurczenia w KAŻDYM kierunku. Podłoga przy zmianie wilgotności może rozszerzać się do 3 mm na jeden 
metr. Aby umożliwić ten ruch, należy przy ścianie pozostawić szczelinę o szerokości co najmniej 10 mm (zależy od powierzchni 
układanej podłogi). Szczelina dylatacyjna jest również wymagana wokół rur przelotowych w podłodze, przy progach i przy innych 
stałych przeszkodach. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami zaleca się pozostawienie szczeliny dylatacyjnej, jeżeli podłoga 

plastycznych mas wypełniających lub korka. Dylatacja konieczna jest również w przypadku podłogi montowanej w systemie 
pływającym 2 (5 m x 6 m, gdzie 5 m na szerokości, a 6 m na długości deski). 
Deski powinny być układane prostopadle do kierunku źródła swiatła (przeszklonych powierzchni).
Po ułożeniu podłogi należy usunąć wszystkie klocki dystansowe, szczelina dylatacyjna powinna być wolna na całej długości. W celu 
zamaskowania szczelin dylatacyjnych należy użyć listew przyściennych, których nie wolno mocować bezpośrednio do podłogi. 
W przeciwnym razie podłoga nie będzie miała możliwości ruchu w wyniku rozszerzania i kurczenia się.
Idealnym elementem wykończeniowym podłogi przy rurach są rozety lub plastyczna masa wypełniająca. W miejscach, w których nie 

5. KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE PODŁOGI
Podłoga użytkowana powinna być w warunkach zgodnych z idealnym komfortem klimatycznym dla człowieka:
temperatura powietrza 18–25°C, wilgotność powietrza 45–65%.
Wszelkie elementy wyposażenia mieszkania mające kontakt z podłogą muszą zostać wyposażone w odpowiednie samoprzylepne 

być zgodne z normą DIN 68 131.
Przed pierwszym wejściem i postawieniem mebli na podłodze zalecamy wykonanie pierwszej konserwacji podłogi.
CZYSZCZENIE NA MOKRO MOŻE PROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA PODŁOGI!
Mimo podwyższonej odporności na działanie wilgoci, z powierzchni podłogi należy niezwłocznie usunąć nadmiar wody.

5.1 Pierwsze czyszczenie
Przed jakimkolwiek użyciem środków czyszczących i konserwujących podłogę należy dokładnie odkurzyć. Następnie na podłogę 
bambusową zalecamy zastosowanie BAUTEC WAX, BAUTEC POLISH PLUS lub równorzędne bez rozcieńczania - pierwsza konserwacja. 
Cieńką warstwę środka (bez rozcieńczania z wodą) należy równomiernie nakładać czystą, niestrzępiącą się szmatką, płaskim mopem 
lub przy pomocy moherowej łasicy. W przypadku użycia BAUTEC WAX podłogi nie trzeba polerować, natomiast po użyciu BAUTEC 
POLISH PLUS należy wykonać polerowanie w celu uzyskania idealnego wyglądu. Przed użyciem środków należy zapoznać się z kartą 
techniczną produktów.

5.2 Bieżące czyszczenie
Zanieczyszczenia i kurz działają na podłogę podobnie jak papier ścierny, dlatego też należy je niezwłocznie usunąć. Jeżeli istnieje taka 
potrzeba, to również zmyć na wilgotno. Do tego celu może służyć preparat BAUTEC CLEAN lub równorzędny. Produkt rozcieńczamy z 
wodą w proporcjach 50–100 ml na 5 litrów wody. Nie wolno używać nierozcieńczonego BAUTEC CLEAN! Rozcieńczony preparat 
nanosimy czystą, niestrzępiącą się szmatką lub płaskim mopem. Produkt ten usuwa zanieczyszczenia nie naruszając ochronnej 
warstwy wosków.

5.3 Bieżąca pielęgnacja
Podłogę zalecamy na bieżąco pielegnować środkiem BAUTEC WAX lub równorzędnym antypoślizgowym, wg normy DIN 18032, 
rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:5–10. Rozcieńczony preparat nanosimy czystą, niestrzępiącą się szmatką lub płaskim mopem, 
dzięki czemu konserwujemy i czyścimy podłogę.

5.4 Pierwsze, gruntowne czyszczenie
Pierwsze czyszczenie ręczne lub maszynowe zalecamy wykonać, gdy na podłodze są widoczne zanieczyszczenia i mocno się 
trzymające cząsteczki kurzu, których nie można usunąć podczas bieżącego czyszczenia np. BAUTEC CLEAN lub równorzędnym. 
Również w przypadku tworzenia się osadu na podłodze w miejscach rzadko używanych zalecamy wykonanie gruntownego 
czyszczenia, najczęściej raz do roku. W tym celu można użyć rozcieńczonego BAUTEC INTENISVE w proporcji 1:5.
Podłogę należy zmywać na wilgotno, unikać tworzenia się kałuż wody, które mogą spowodować pęcznienie podłogi. 
Nadmiar wody na podłodze należy natychmiast usunąć.
Po wykonaniu gruntownego czyszczenia należy zastosować środek BAUTEC WAX antypoślizgowy w postaci koncentratu lub 
równorzędny.

5.5 Gruntowne czyszczenie i odświeżanie podłogi olejowanej
W celu czyszczenia podłogi olejowanej zalecamy użycie środka BAUTEC CLEAN, MYDŁA PIELĘGNACYJNEGO lub EMULSJI 
PIELĘGNACYJNEJ. Natomiast w celu odświeżenia podłogi olejowanej po uprzednim umyciu rekomendujemy użycie BAUTEC OLEJ 
PIELĘGNACYJNY lub BAUTEC POLISH PLUS.

6. GWARANCJA

POMOCNE WSKAZÓWKI 

Firma DOMINO jest dumna z produktów, które projektujemy z myślą o dostarczaniu Państwu najlepszych i idealnie dostosowanych 
do Państwa potrzeb podłóg. Do produkcji naszych podłóg używamy komponentów o najwyższej jakości, a także stosujemy 
najlepsze techniki kontroli jakości, aby zapewnić trwałość oraz niezawodność naszych wyrobów.
Podłogi Bambusowe WILD–WOOD zamontowane w pomieszczeniach mieszkalnych objęte są 5-letnią gwarancją .

PROSTA LUB DIAGONALNA JODEŁKA                                  POJEDYŃCZA JODEŁKA                                                             PODWÓJNA JODEŁKA

WSKAZÓWKI OGÓLNE
 -  Należy upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony. 
    Dobra widoczność zapewni jednolitość koloru oraz wykrywanie i usuwanie wadliwych wizualnie
    desek.
 -  Minimalna długość pierwszej i ostatniej deski wynosi 30,5 cm. Użycie krótszego kawałka przy podciętych ościeżach drzwi 
     ułatwi układanie podłogi.
 -  Należy upewnić się, że podłoga układana jest na płaskiej powierzchni.
    Warto wybrać wzór najlepiej dostosowany do potrzeb i gustu.
 -  Zwykle najlepiej ocenić wygląd znajdując się na środku pomieszczenia, w najdłuższej części pokoju.
 -  Aby znaleźć środek pomieszczenia należy użyć cyrkla drążkowego. Należy odnaleźć środek pomieszczenia, a następnie przyjrzeć 
    się podłodze. Cyrkiel drążkowy składa się z deski z drewna z ołówkiem na jednym końcu i gwoździem na drugim i jest używany do 
    wyznaczania promienia pokazującego środek podłogi.

PROFIL Z ŁĄCZENIEM NA PIÓRO-WPUST
 -  W przeciwieństwie do tradycyjnych podłóg, gdzie wszystkie łączenia pióro-wpust desek są skierowane w tym samym kierunku, w
    każdym pudełku znajdują się pro�le lewe i prawe w oddzielnych kartonach. Pozwala to na układanie wzoru jodełki. Przed rozpoczęciem 
    układania podłogi należy zapoznać się z łączeniami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKŁADANIA Z KLEJENIEM BEZPOŚREDNIM
 -  ZAWSZE NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO SZCZEGÓŁOWYCH INSTRUKCJI PODANYCH NA ETYKIECIE KLEJU DO PODŁÓG. 
     Podane tu informacje dotyczą standardowego montażu. Należy go dopasować do swoich potrzeb zgodnie z instrukcjami producenta
     kleju.
 -  Układanie na sucho oznacza, że klej musi się związać przed położeniem na nim desek podłogowych. Układanie na mokro oznacza, że 
     klej nie musi wiązać przed położeniem na nim desek podłogowych.
 -  Należy stosować szpachlę określoną przez producenta kleju.
 -  Należy stale sprawdzać rozprowadzanie kleju PRZEZ CAŁY proces układania. Jeżeli kleju nie da się już rozprowadzić na spodnią stronę 
     materiału podłogowego, należy go usunąć i nałożyć nowy klej.
 -  Przy wychodzeniu z pomieszczenia należy zachować ostrożność.
 -  Po zakończeniu układania nie należy chodzić po podłodze przez co najmniej 24 godziny, aby umożliwić dobre wiązanie kleju łączącego 
     deski podłogowe.

PRZYCIĘCIE OSTATNIEGO ELEMENTU NA SZEROKOŚĆ
 -  W najczęstszych przypadkach należy przyciąć ostatni element na całej długości, tak aby był on wystarczająco wąski, 
     aby zmieścił się w pozostałej przestrzeni.
 -  Zmierzyć odległość między krawędzią czołową podłogi (bez pióra) a ścianą. Od tego pomiaru odjąć  12,7 mm na szczelinę 
    dylatacyjną. Narysować linię. Przyciąć po linii. Wyrzucić nadmiar materiału. Kontynuować układanie.

Pielęgnacja i konserwacja

Kontakt
tel. 74 832 48 05

podlogi@domino.pl

Wyprodukowano dla:
DOMINO POLSKA 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, sp.k.
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 MONTAŻ PIERWSZEGO POŁĄCZENIA DESEK W KSZTAŁCIE LITERY "V"  

1 MONTAŻ PIERWSZEGO POŁĄCZENIA DESEK W KSZTAŁCIE LITERY "V" 2 ROZPROWADZANIE KLEJU 
□ Należy umieścić długi bok deski "B" nad krótkim końcem deski "A". Należy ustawić krawędź deski względem pióra 

drugiej deski. Należy uderzyć górną część deski "B" za pomocą miękkiego młotka, aby dokładnie złączyć deski ze sobą. W ten 
sposób powstaje pierwsze połączenie desek w kształcie litery "V". 
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□ Następnie należy rozprowadź klej na linii wyznaczonej liniałem lub zaznaczonej kredą na zewnątrz, w kierunku ściany początkowej. 
Należy użyć 
tylko tyle kleju, aby wystarczyło go na 45 minut pracy (15 minut – CZAS OTWARTEGO SCHNIĘCIA plus 30 minut na montaż. 
Zazwyczaj pozwala to na ułożenie około dwóch rzędów desek). Różni producenci mogą wymagać różnych czasów otwartego 
schnięcia i docisku. 

□ Należy powtarzać powyższy krok przy montażu kolejnych rzędów. 
 
Ściana początkowa 
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3 POZYCJA PIERWSZEGO POŁĄCZENIA DESEK W KSZTAŁCIE LITERY "V" 
Należy przysunąć pierwsze połączenie desek w kształcie litery "V" do ściany. Linie robocze powinny stykać się z deską jak na rysunku. 
Deska "A" powinna znajdować się najbliżej ściany, dotykając 8 milimetrowego klina montażowego.Deska "B"będzie przesunięta; jest to 
normalne. Prawidłowe ustawienie pierwszego połączenia desek w kształcie litery "V" ma decydujące znaczenie dla montażu podłog i.  

□ UWAGA: Górne krawędzie dekoracyjne powinny być równe, bez żadnych wysunięć. Należy przesuń dłoń po łączeniu deski, w 
razie potrzeby dobić deskę. 

 

4 MONTAŻ DODATKOWYCH DESEK  

Należy kontynuować montaż rzędu A1 i B1 zgodnie z rysunkiem. Należy zostawić 5 cm odstępu między łączeniami. Klin 
montażowy będzie dobijany i deski będą spajane w miarę dokładania desek w kolejnych rzędach.   
Ściana początkowa 8 mm klin montażowy  
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5 ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO POŁOŻENIA PIERWSZEGO POŁĄCZENIA DESEK W KSZTAŁCIE LITERY "V" 6 MONTAŻ RZĘDU A2 I B2 

□ Należy stale kontrolować odpowiednie położenie pierwszego połączenia desek w kształcie litery "V" (jak opisano w etapie 2) 
podczas układania rzędu A1 i B1. 
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□ Należy rozprowadzić kolejną porcję kleju. Nie należy nakładać więcej kleju niż wystarczający do ułożenie desek przed jego 
zaschnięciem. Jeśli klej zaschnie przed przed ułożeniem deski, należy go usunąć i nałożyć świeżą warstwę kleju.  

□ Zaczynając od ostatniej pełnej deski przy ścianie końcowej, należy kontynuować montaż kolejnych rzędów (A2 i B2). Należy 
unieść niedobitą krawędź i wsunąć pod nią nową deskę.  

 
A1 

B1 
2 

A1 
1 B1 

B2 A1 B1 

A1 

7 KONTYNUACJA UKŁADANIA RZĘDU A2 I B2 8 KONTYNUACJA UKŁADANIA RZĘDU A2 I B2 
□ Należy ułożyć pióro i wpust pierwszej deski w rzędzie A2 z ostatnią deską w rzędzie B1. Łączenia zbić, aby deski szczepiły się 

dokładnie. 
 

Ściana początkowa 8 mm klin montażowy  
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□ Należy układać rzędy desek, aż do osiągnięcia przeciwległego końca pomieszczenia. Należy pamiętać, aby zostawić 5 cm odstępu 
między łączeniami. Będą one dobijane i spajane w miarę dokładania desek w kolejnych rzędach.  

□ Należy sprawdzać linie robocze podczas montażu kolejnych desek, aby upewnić się, że deski są montowane w linii prostej. W razie potrzeby należy 
dokonać korekty. 

UWAGA: Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest usunięcie deski, należy powoli nacisnąć deskę o krawędzi z wpustem, 
jednocześnie podnosząc deskę o krawędzi piórem. Należy uważać, aby nie uszkodzić pióra lub wpustu. W razie potrzeby można 
lekko stukać w deskę o krawędzi z wpustem. 

Ściana początkowa 8 mm klin montażowy  
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Kończenie montażu 

9 POMIAR, OZNACZENIE I WYCIĘCIE ELEMENTÓW ŚCIENNYCH 

□ Należy zmierzyć, oznaczyć i przyciąć deski, które sięgają do ścian. Należy uwzględnić odstępy o długości 8 mm. 
Właściwe kąty cięcia można wyznaczyć za pomocą kątomierza nastawnego. Przed cięciem deski należy zawsze wykonać dwa 
pomiary. 

□ Aby przyciąć deski, wystarczy zmierzyć i oznaczyć deskę. Następnie należy użyć liniału i noża łamanego do jej nacięcia i 
zatrzaśnięcia. Należy również przyciąć podkładkę na spodzie deski. W przypadku trudności z zastosowaniem tej metody można 
użyć wyrzynarki, piły tarczowej lub piły ukośnej. 

□ To ostatni rząd montowanych desek, więc wszystkie łączenia można zbić, aby deski szczepiły się dokładnie  
□ Nie należy wyrzucać desek przyciętych pod kątem. Należy zachować wszystkie skrawki do czasu zakończenia montażu. Można je 

użyć w innych miejscach, jeśli pozwala na to układ. Deski A i B należy układać zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.  
□ Należy upewnić się, że spodnia strona desek ściśle przylega do podkładu podłogowego pokrytego klejem.  
□ Nadmiar kleju, który dostanie się na powierzchnię podłogi, należy natychmiast usunąć za pomocą zmywacza do kleju.  
□ Klej nie powinien być wprowadzany do łączeń pióro-wpust desek. 
□ Należy zbić deski, aż połączenia pióro-wpust "zatrzasną się" w odpowiedni sposób. Należy uważać, aby nie uszkodzić 

powierzchni przednich desek. 
□ Należy użyć czystego, gładkiego, walca dociskowego o masie 34 kg do wyrównania desek podłogowych 

natychmiast po montażu i każdorazowo po zamontowaniu 14 m² desek, aby zapewnić prawidłowe rozprowadzenie 
kleju. 

□ Deski powinny być zabezpieczone taśmą malarską podczas montażu, aby zapobiec ich przesuwaniu podczas układania. Taśma 
należy pozostać na deskach przez co najmniej 24 godziny. Ścisk taśmowy można wykorzystać do dociśnięcia i unieruchomien ia 
desek podczas schnięcia kleju. 

□ Przy wykańczaniu podłogi małymi trójkątnymi elementami (patrz deska X), należy użyć niewielkiej ilości "kleju błyskawicznego"  
(klej cyjanoakrylowy) we wpuście przed zbiciem deski. Nadmiar kleju należy jak najszybciej usunąć za pomocą benzyny lakowej. 

□ Po zakończeniu montażu nie należy chodzić po podłodze przez co najmniej 24 godziny, aby umożliwić dobre wiązanie kleju 
łączącego deski podłogowe. 

 

□ Należy wyczyścić podłogę. 
□ W razie potrzeby należy użyć kitu w odpowiednim kolorze. 
□ Należy zamontować lub ponownie zamontować wszystkie elementy wykończeniowe ścian. Należy przybić je do ścian, ale nie do podk ładu podłogowego, aby nie ograniczać szczeliny dylatacyjnej. 
□ Należy zamontować przejściowe elementy wykończeniowe. Należy przybić je do do podkładu podłogowego, a nie do podłogi.  
□ W otworach drzwiowych należy stosować wykończenia w celu ochrony krawędzi podłogi i zapewnienia dekoracyjnego przejścia z jed nego rodzaju podłogi do drugiego. 
□ Jeśli podłoga ma zostać przykryta, należy użyć materiału przepuszczającego powietrze, jak np. tektura. Nie należy wykorzystywać w tym celu two rzyw sztucznych. 
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