Інструкція з укладання
та догляду за модульним
ПВХ-покриттям

Рекомендовані інструменти для
укладання:
1. Для розмітки приміщення – рулетка, олівець.
2. Для різання – ніж з трапецієподібним лезом, косинець з кутом 90° (45°).
3. Для укладання – зубчастий шпатель для клею
(вставка А1-А2).
4. Дошка притиральна, гладкий валик вагою 50 кг (75 кг).
5. Кутова лінійка 90 градусів
6. Кромковтираючий молоток
5.
1.
2.

3.

4.

Рекомендовані матеріали
Тип клею: Акриловий водно-дисперсійний.
Перелік виробників клеїв:
• ТОВ “BOSTIK”
• Uzin Utz AG
• Mapei S.p.A.
• ТОВ «Хенкель Баутехнік»
• KIILTO OY
Марку клею для укладання уточнити у виробника клею

Вимоги до приміщення
Загальні вимоги
Ця інструкція з укладання та догляду за модульним
ПВХ-покриттям розповсюджується на матеріали із
влаштування підлог у будівлях і спорудах типу А, Б,
В, включаючи дитячі, дошкільні, загальношкільні та
медичні установи, згідно вимог ДсаНПіН 8.2.1-181-2012;
у приміщеннях класу 32-34, 41-43 за класифікацією BS
EN ISO10874 і відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-21:2013,
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Рекомендується
При обладнанні підлоги необхідно застосовувати ПВХ
-покриття однієї партії для одного приміщення. Номер
партії зазначено на етикетці.

Не рекомендується
Застосовувати у приміщеннях з інтенсивним механічним впливом абразивних матеріалів, жирів, мастил і
води. Укладати Art Vinyl на підлогу з підігрівом, тем-

пература якої перевищує плюс 27°С.
Влаштування підлоги повинно проводитися у приміщеннях із заскленими вікнами після перевірки систем опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання, електроприладів і вентиляції, а також
після закінчення всіх оздоблювальних робіт.
Відносна вологість повітря у приміщенні не повинна
перевищувати 60%. Протяги у приміщенні не допускаються. Влаштування підлоги допускається при температурі основи не нижче плюс 15°С та температурі повітря не нижче плюс 18°С, яка підтримується протягом
24 годин після закінчення всіх оздоблювальних робіт.

Вимоги до ОСНОВИ
Основою, на яку укладається Art Vinyl, може бути
стяжка на основі гіпсових, цементних і полімерних
композицій. Для підготовки основи необхідно провести її обезпилювання і ґрунтування по всій поверхні
без пропусків.
Основа підлоги повинна бути рівною, сухою, чистою,
міцною, без тріщин, раковин, стійкою до коливання
температури та вологості у приміщенні.
Бетонну основу перед укладанням Art Vinyl потрібновирівняти, горбки на поверхні бетону зашліфувати,
обезпилити і заґрунтувати по всій поверхні без пропусків. Нерівності, тріщини, вибоїни вирівняти за допомогою вирівнювальних сумішей/розчинів (стяжок)
із дотриманням інструкції виробників вирівнювальних
сумішей/розчинів і технічних вимог ДСТУ-Н Б А.3.123:2013, СНиП 2.03.13-88 «Полы».
Вагова вологість стяжки на основі цементного або
полімерцементного в’яжучого матеріалу повинна бути
не більше 5% (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 п.4.42), та/або
залишкова вологість % СМ згідно DIN EN 18365 не вище
2% СМ в цементно-пісочних основах (стяжках), не вище
0.5% СМ в гіпсових основах (стяжках). Міцність стяжки
повинна відповідати п.5 СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Не допускається
Укладати Art Vinyl на раніше укладене покриття. Для
підлоги, на основу, пофарбовану фарбою, на деревоволокнисті плити (ДВП) чи фанеру, що деформуються
при зміні температури і вологості повітря.

Загальні вимоги до укладання

Укладання
Важливо: під час укладання потрібно брати планки
по черзі з 4-5 відкритих пачок, незалежно від дизайну.
Зверніть увагу, що у колекціях є градієнтні дизайни,
які рекомендується розкласти перед приклеюванням
для досягнення кращого дизайнерського ефекту.

Рекомендація
Для досягнення найкращого результату рекомендується скористатися послугами професійних укладальників.
Перед укладанням Art Vinyl необхідно виконати такі
операції:
• провести замір приміщення за найбільшою довжиною і шириною, враховуючи виступи і дверні отвори;
• вибрати схему укладання відповідно до дизайнерського рішення;
• прорахувати потрібний метраж Art Vinyl для
укладання, з урахуванням підрізання.

План укладання
Вибрати схему укладання Art Vinyl, в залежності віддизайнерського рішення (деякі схеми ми пропонуємо
у додатку).

Розбивання осей у приміщенні
Розбити осьові лінії і знайти центр приміщення. Для
цього від центру однієї стіни приміщення провести направляючу до протилежної стіни, потім аналогічно для
іншої стіни. Кут перетинання направляючих повинен
бути 90°. Центральна осьова лінія, від якої починається укладання, визначається згідно зі схемою укладання і дизайнерським рішенням.

Починати укладання Art Vinil потрібно від осьової лінії
і вести від себе (знаходячись на раніше укладених
плитках/планках Art Vinyl) в одну зі сторін відповідно
до напрямку малюнку, вказаного стрілками на тильній
стороні плиток/планок Art Vinyl.
Укладати Art Vinyl необхідно по сегментам на основу,
промазану клеєм, без зазорів і зміщення відносно попередніх плиток/планок Art Vinyl. Краї кожної планки
потрібно притирати кромковтираючим молотком.
Рекомендується: у разі необхідності, підрізання плитки/планки Art Vinyl до потрібних розмірів, потрібно
дотримуватися наступного порядку:

Нанесення клею.
Вивчити інструкцію із застосування клею та використовувати клей відповідно до рекомендацій виробника. Середня витрата клею становить 250 – 350 г/м.
Наносити клей на основу рівномірно по всій площі
сегменту за допомогою зубчастого шпателю для клею
(вставка А1-А2). Площа сегменту для нанесення клею
залежить від робочого часу клею. Робочий час клею
- це час, протягом якого клей зберігає свої адгезійні
властивості (вказаний вінструкції виробника клею).
Важливо: Якщо на площу сегменту з нанесеним
клеєм не встигли укласти Art Vinyl і робочий час
клею вийшов, то його необхідно повністю видалити
з основи, а потім нанести знову.

• провести розмітку по лицьовій стороні;
• прорізати по розмітці лицьову сторону;
• зігнути за розрізом;
• зробити остаточний відріз.
Кожен сегмент після укладання Art Vinyl необхідно
прокотити по всій поверхні гладким валиком вагою 50
кг (75 кг), або притиснути розгладжувальним рухом по
всій поверхні притиральною дошкою, не допускаючи
зміщення плитки/планки. Після завершення укладання Art Vinyl, залишити до повного висихання клею
згідно з рекомендаціями виробника клею. Повне навантаження на Art Vinyl можливе не менше ніж через
48 годин, після повного висихання клею.

Підготовка до експлуатації
Перед початком експлуатації підлоги необхідно ретельно
очистити її поверхню від можливих залишків клею. Рекомендується ручне вологе прибирання з використанням
вологої ганчірки або вологого плоского «мопу» (швабри)
із мікрофібри із застосуванням миючого засобу для догляду за ПВХ-покриттям згідно з інструкцією виробника.

Догляд при експлуатації
Для захисту Art Vinyl від забруднень рекомендується
використовувати:
• металеву сітку перед входом – для очищення бруду з
підошов взуття;
• щільний «щетинистий» килимок у зоні входу;
• ворсистий килимок, який затримує і поглинає бруд,
що залишився.
Для щоденного прибирання рекомендується сухе та/

чи вологе прибирання.
Сухе прибирання проводиться з використанням сухого
плоского «мопа» (швабри) із мікрофібри чи пилососу.
Вологе прибирання передбачає:
• Ручне вологе прибирання з використанням вологої
ганчірки чи вологого плоского «мопа» із мікрофібри
із застосуванням миючого засобу по догляду за ПВХпокриттям згідно з інструкцією виробника.
• Механічне вологе прибирання (для більш якісного
прибирання, особливо на великих площах) з використанням однодискової машини (швидкість обертання
150—200 об./хв.) і білого паду (насадки), з застосуванням спеціалізованого миючого засобу для догляду
за ПВХ-покриттям згідно з інструкцією виробника.
ВАЖЛИВО: якщо на поверхні Art Vinyl є невелика кількість сухих твердих частинок землі чи піску, то, для
запобігання пошкодження поверхні покриття, перед вологим прибиранням рекомендується виконати
сухе прибирання.

Не рекомендується
Використовувати побутові універсальні засоби для
очищення, миючі, відбілюючі (хлоровміщуючі) засоби, абразивні матеріали, розчини.
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