
ЛІНОЛЕУМ

Інструкція з укладання 
та догляду за побутовим

лінолеумом



Укласти ПВХ-покриття простіше, ніж будь-яке інше 
покриття для підлоги. Однак, як і будь-яка інша 
діяльність, укладання ПВХ-покриття вимагає певних 
навичок у підготовці поверхні підлоги до розкрію, 
розкладці, обрізці лінолеуму і його приклеюванні. 
Саме тому краще довірити укладання фахівцям, 
які мають сертифікат на проведення даного виду 
оздоблювальних робіт. Важливо пам’ятати, що тільки 
у разі професійного укладання на покриття для 
підлоги діє гарантія виробника. Якщо ви вирішили 
укласти покриття для підлоги самостійно, необхідно 
дотримуватися декількох простих правил.

ІНСТРУМЕНТИ ТА АКСЕСУАРИ,  
ПОТРІБНІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ:

1. Олівець.
2. Ніж. 
3. Металева лінійка або рулетка.
4. Притирочна дошка.
5. Шпатель А1/А2.
6. Клей для ПВХ-покриттів для підлоги.
7. Клей для зварювання швів (якщо передбачається 
“стиковка” двох і більше частин матеріалу), так звана 
«холодна зварка» (наприклад, виробництва Werner 
Muller).

Для укладання необхідно брати частини покриття з одного 
рулону, партії та класу (вказані на етикетці), оскільки 
можуть спостерігатися відмінності у кольорі між різними 
партіями продукції. Це не є виробничим браком.
Зверніть увагу — лінолеум призначений для 
використання у житлових опалювальних приміщеннях і 
потребує температури у приміщенні не менш 15°С.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа підлоги має бути рівною, сухою, чистою і 
міцною. Ідеальною основою є наливна підлога або 
вирівняна бетонна стяжка. Допустиме укладання 
лінолеуму на рівну (без істотних перепадів по висоті) 
дощату підлогу, на яку зверху покладені листи ДВП або 
високоякісної 6-міліметрової фанери, що є стійкими 
до коливань температури та вологості повітря у 
приміщенні, прибиті і з кроком 15 см (150 мм); при 
цьому листи фанери не можна покривати оліфою або 
фарбу вати.
Не допускається укладання покриття на раніш укладене  
підлогове покриття, фарбу, деревоволокнисті плити (ДВП) 
або фанеру, які деформуються при зміні температури й 
вологості повітря, на асфальтові або бітумні підлоги. 
Не можна використовувати прокладочні покриття та 
утеплювачі!
За дві доби до укладання потрібно розстелити лінолеум 
у приміщенні з кімнатною температурою (+15°С і вище).

ВИМІРЮВАННЯ                
Потрібно виміряти максимальну ширину й довжину 
поверхні підлоги в приміщенні, включаючи ніші та 
дверні прорізи. Враховуючи кривизну стін, додати 
до кожного вимірювання 8 см (80 мм). Щоб уникнути 
швів, необхідно вибрати підходящу максимальну 
ширину рулону. При використанні декількох частин 
необхідно зробити допуск на підбір малюнка.

РОЗПАКУВАННЯ

РОЗПАКОВУВАТИ ЛІНОЛЕУМ TARKETT СЛІД У СУХОМУ 
ПРИМІЩЕННІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ НИЖЧЕ +15°С.

При транспортуванні лінолеуму при температурі від 
0°С до +10°С розпаковувати рулони слід не раніше, 
ніж через 24 години, а при температурі нижче 0°С — не 
менше, ніж через 48 годин після перенесення його в 
приміщення.

РОЗКРІЙ  

При приладженні лінолеум розкладають малюнком 
в гору за 2 доби до укладання. Якщо стіна пряма по 
всій своїй довжині, лінолеум укладають так, щоб він 
безпосередньо прилягав до стіни. Якщо стіна нерівна, 
то покриття укладають із нахлестом у 2 - 4 сантиметра 
на стіну.

1. 2.
3. 4.

5. 6. 7.



ТОЧНА ОБРІЗКА КРОМКИ

ВАЖЛИВО: До початку прирізки матеріалу зафіксуйте 
полотно відрізками двостороннього скотчу для запо-
бігання зсувів. 
 
Прирізка кутів і виступів
 
Для прирізки зовнішніх кутів вдавіть покриття до 
точки стику стіни і підлоги, зробіть розріз із невеликим 
(0,3 - 0,5 см відрізок) “хрестиком” внизу вздовж кута 
стіни рівно до підлоги (для запобігання розривів), і 
розведіть покриття в сторони.
Для прирізки внутрішніх кутів поступово відрізайте 
кут полотна лінолеуму по діагоналі (вздовж підлоги), 
поки матеріал не ляже точно в кут.

Остаточний відріз

Щоб точно обрізати кромку, потрібно притиснути 
лінолеум рукою до стіни. Потім прокреслити кільцем 
ножиців по місцю згину лінолеуму і потроху відрізати 
надлишки лінолеуму ножем, притискаючи покриття 
до стіни залізною лінійкою або шпателем. Після 
відрізання матеріал не повинен впритул прилягати 
до стіни — щоб не відбулося вигинання лінолеуму, 
необхідно залишати зазор в 5 - 10 мм у кожної стіни

ВАЖЛИВО: Робіть остаточну прирізку поступово — 
надлишок матеріалу завжди можна відрізати, а 
нестачу відновити неможливо!

СУМІЩЕННЯ МАЛЮНКА І   
СТИКУВАННЯ ШВІВ 

Для того, щоб зробити шви непомітними, потрібно 
покласти краї, що стикуються, з нахлестом один на 
другий до суміщення малюнка, притиснути місце 
з’єднання полотен важким предметом і по металевій 
лінійці прорізати шви одразу через два шари. Потім 
залишиться тільки видалити обрізки. Для того, щоб 
відтінки малюнка відрізів лінолеуму, що стикуються, 
ввідрізнялися якнайменше, необхідно при розкладці 
стикувати частини покриття з одного рулону, партіі                  
та класу.

ПРИКЛЕЮВАННЯ

Для того, щоб лінолеум служив довго, необхідно 
повністю приклеювати лінолеум до основи незалежно 
від площі приміщення. Для цього потрібно: 

 
• використовувати акриловий воднодисперсійний клей, 
що призначений для ПВХ-покриттів. Уважно прочитайте 
інструкцію до клею;

 
 

                                  
• акуратно відігнути одну третину покриття і намазати 
основу клеєм — валиком/пензлем або шпателем, 
дотримуючись інструкції виробника клею;

 

• повільно розгортаючи, покласти покриття на місце, 
слідкуючи за тим, щоб залишки повітря не утворювали 
пузирів, і залишивши необхідний зазор до стіни (5 - 10 мм);

 

• провести по поверхні лінолеуму притирочною дошкою 
 для рівного і рівномірного приклеювання;
• обережно повторити всі дії, поступово розмотуючи 
2/3 полотна, що залишилися.
 



ПРИ УКЛАДАННІ ПОКРИТТЯ ЗІ ШВОМ НЕОБХІДНО:
• загорнувши одне полотно, нанести клей на основу 
(від середини до краю) і розподілити його рівномірно 
по поверхні шпателем/пензлем;
• покласти лінолеум і притирочною дошкою прокатати 
всю поверхню підлоги, крім стику (від середини до краю);
• аналогічно повторити операцію для іншого полотна, 
попередньо перевіривши суміщення малюнка. Краї 
полотна закрийте плінтусом. Матеріал має сохнути не 
менше 24 годин при температурі  не менше  +15°С і 
вологості повітря 70% і менше. Експлуатація можлива 
через 48 годин.

УКЛАДАННЯ НА ПІДЛОГУ  
З ПІДІГРІВОМ

Система обігріву підлоги має бути вимкнена за                     
48 годин до укладання покриття, а також ще 48 годин 
після укладання ПВХ-покриття для підлоги. Потім слід 
поступово підвищувати температуру на кілька градусів 
на день, доти, доки не буде досягнуто необхідної 
температури, яка на стику покриття й основи не має 
перевищувати +27°C.

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ШВІВ

При “холодному зварюванні” швів краї двох полотен, 
що зварюються, сплавляються між собою, завдяки 
чому стики стають візуально непомітними. Для 
“зварювання” використовують клей у спеціальному 
тюбику — голкоподібний наконечник тюбика 
вставляють у стик і повільно просувають уздовж шва, 
щоб вміст тюбику проник на всю глибину. 

Докладна інструкція з “холодного зварювання” 
наведена на упаковці самого клею.

ЩОДЕННЕ ПРИБИРАННЯ 

Для щоденного прибирання застосовувати:
•сухе прибирання, з використанням швабри із 
мікрофібри чи пилососу;
•вологе прибирання, за допомогою вологої 
ганчірки, швабри із мікрофібри із застосуванням 
миючого засобу для щоденного прибирання згідно з 
інструкцією виробника з  його застосування. Не можна 
використовувати побутові універсальні чистячі, 
миючі, відбілюючі (хлорвміщуючі) засоби, абразивні 
матеріали, розчинники. Плями, що важко виводяться 
(кава, вино, гуталін), необхідно видаляти відразу 
ізопропиловим спиртом або його водним розчином.

ЗАХИСТ ПОКРИТТЯ У ПРОЦЕСІ  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Для захисту покриття від пошкоджень,  
меблі на тонких ніжках ставити 
на дерев’яні, картонні, повстяні 
прокладки.  При пересуванні важких 
предметів по покриттю для запобігання 
деформації застосовувати міцний і 
м’який підстилковий матеріал.

ВАЖЛИВО: Не рекомендується тривалий контакт 
лінолеуму з гумою. Гума залишає на поверхні                       
ПВХ-покриттів темні плями, які не змиваються.

Дізнайтесь:

Як оцінити основу?

Як стикувати декілька відрізів лінолеуму?

Про укладання на "теплу" підлогу та багато іншого на сайті

www.tarkett.ua

ВАШ МАГАЗИН

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

ТЕЛЕФОН


