Wykładziny ścienne
Aquarelle
(heterogeniczne)
i
Wallgard
(homogeniczne)

Instrukcja instalacji

Ważne!
Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegaj
Stosuj jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni.
Zaleca się również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek.
Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach wewnątrz budynku.
Pozwól, aby produkt zaklimatyzował się przed położeniem.
Używaj klejów i gruntów zalecanych i aprobowanych przez firmę Tarkett.
Zawsze stosuj się do instrukcji producenta kleju.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett, jeśli nie jesteś pewien którejkolwiek
części przeprowadzenia instalacji.
Podłoże
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą
powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie
może być narażone na działanie wilgoci.
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne
z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna
być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania
testów zgodnych z niniejszymi standardami.
Pomimo tego, iż firma Tarkett rekomenduje wielu producentów kleju,
mas wyrównujących, to nie daje gwarancji na wymienione produkty.
Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który
nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność
spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a także na wykonawcy
instalującym podłogę. Instalatorzy powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają
się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta.

Warunki wymagane przy montażu
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej
wynoszącej 15°C, a przycięte bryty kolejne 24 godziny przed instalacją.
Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu.
Optymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.
Gruntowanie
Konieczne jest dokładne zagruntowanie ścian wałkiem!
W przeciwnym razie nie będzie przyczepności materiału!
Klejenie
Do wstępnej aplikacji kleju można użyć wałka i skorygować jego nadmiar
w przypadku Aquarelle szpatułką A4 (150g/m2 ), a w przypadku Wallgard
szpatułką A1 (250g/m2). Używamy kleju akrylowego, dyspersyjnego.
Kierunek układania rolek w pionie
Rolki Aguarelle należy ułożyć w przeciwnym kierunku,
a rolki Wallgard w tym samym
Układanie w poziomie
Gdy w pomieszczeniu nie ma zbyt dużo rogów wewnętrznych i zewnętrznych możliwe jest
ułożenie w poziomie z jednego brytu. Narożniki powinny być idealnie proste, gdyż będzie
to miało ogromny wpływ na powodzenie ułożenia materiału.
Zaczynamy instalacje od środka
za pomocą repera na ścianie i
na środku obustronnie
zrolowane wykładziny

W rogach zewnętrznych należy
użyć kleju kontaktowego na ścianie i na
Wykładzinie po 5 cm od krawędzi rogu

W wypadku instalacji
poziomej potrzebna będzie opaska
ozdobna przyklejana na minimum
3 cm zakładkę

Po przyklejeniu należy wycisnąć
powietrze spod wykładziny korkiem
lub specjalnym plastikowym
narzędziem

Frezowanie
Do frezowania i spawania
należy przystąpić po min.
24 h od instalacji.
Frezowanie powinno być na
min. 2/3 grubości
wykładziny oby nie do
warstwy kleju.

Spawanie
Spawanie odbywa się specjalną
trójkątną końcówką w
temperaturze 3500C,
Spawaj specjalną
trójkątną końcówką

Przycinanie sznura
Przycinanie sznura odbywa
się tradycyjną halabardą albo
Mozartem. Zawsze w dwóch
fazach by sznur nie uległ
zapadnięciu. Pierwsza faza z
blaszką, druga bez.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.
Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej
szmatki. Lekko zabrudzone ściany przetrzyj wilgotną szmatką aby usunąć
brud i kurz pozostały po budowie

