Najlepsze rezultaty uzyskuje się dzięki ścisłemu przestrzeganiu instrukcji montażu.

PRZYGOTOWANIE

Deski należy pozostawić przez 48 godzin w oryginalnym opakowaniu w temperaturze
pokojowej w pomieszczeniu, w którym mają zostać ułożone. Optymalne warunki montażu
to: temperatura 15-20°C i wilgotność względna 50-60%.

Świeża wylewka musi schnąć przez co najmniej 1 tydzień na każdy centymetr grubości
wylewki do 4 cm i 2 tygodnie na każdy centymetr grubości wylewki powyżej 4 cm przy
odpowiedniej wentylacji. Na przykład wylewka o grubości 6 cm musi schnąć co najmniej
przez 8 tygodni. Przy grubości ponad 6 cm należy dodać 3-4 tygodnie. Zawartość wilgoci
musi być mniejsza niż 2,5% w przypadku wylewki cementowej (metoda CM) i 0,5% w
przypadku wylewki anhydrytowej.

Należy najpierw usunąć wykładziny, które nie chronią przed dostępem wilgoci
(wykładziny dywanowe, filcowe wykładziny igłowe itp.). Nie trzeba usuwać materiałów
zabezpieczających przed wilgocią (PCW, linoleum itp.). Zawsze należy stosować podkład.
Zalecamy stosowanie podkładu Quick•Step®.

PODŁOŻE DREWNIANE:
Należy najpierw usunąć wszelkie materiały przykrywające posadzkę.
Nie mogą występować jakiekolwiek oznaki obecności szkodników lub pleśni.
Należy się upewnić, że podłoże jest płaskie. Należy przybić gwoździami wszelkie luźne
elementy.
Jeśli podłoga z desek znajduje się na parterze, należy wpierw położyć folię z tworzywa
sztucznego (Quick•Step® Screen).
Zastosować podłogę wyrównującą (Quick•Step® Softboard) na wierzchu. W celu
doskonałego przygotowania podłoża zaleca się ułożenie podkładu Quick•Step® na płycie
Softboard w celu wyeliminowania wszelkich nierówności między deskami płyty Softboard.
Nową podłogę należy ułożyć pod kątem 90 stopni względem istniejącego podłoża.
Pusta przestrzeń pod podłogą z desek musi być odpowiednio wentylowana. Należy
usunąć wszelkie przeszkody i zapewnić odpowiednią wentylację (min. 4 cm2 łącznego
przekroju otworów wentylacyjnych na 1 m2 podłogi). Zawartość wilgoci w drewnie nie
może przekraczać 10%.

W przypadku ogrzewania podłogowego należy przestrzegać dodatkowych instrukcji.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Podłoże pod podłogą musi być płaskie, czyste, twarde i suche.

Upewnij się, że podłoże jest płaskie. Wyeliminuj wszelkie nierówności większe niż 2 mm/m.

Sprawdź, czy można usunąć stare listwy przyścienne. Możesz też pozostawić listwy
przyścienne na ścianie i wykończyć podłogę profilami Quick•Step®.

Sprawdź, czy po ułożeniu podkładu i podłogi można swobodnie otwierać i zamykać drzwi
(minimalna odległość + 1 cm).
PUNKTY DO ZAPAMIĘTANIA

Obejrzyj wszystkie deski przy wystarczającym oświetleniu przed i w trakcie montażu. Nie
używaj desek z wyraźnymi wadami.

Podłogę najlepiej jest układać równolegle do kierunku padania promieni słonecznych
(większa atrakcyjność wizualna).

Przed rozpoczęciem montażu należy wymieszać panele, aby nie ułożyć zbyt wielu jasnych
lub ciemnych paneli obok siebie.

Uniclic® Multifit to rewolucyjny system montażu podłóg laminowanych bez użycia kleju
(system podłogi pływającej). Panele można łatwo łączyć na zatrzask dzięki pomysłowemu
zastosowaniu w nich piór i wpustów.

Podstawowym materiałem używanym do produkcji podłóg Quick•Step® jest drewno.
Wilgotność w pomieszczeniu może się zmieniać (np. wraz z porą roku) i dlatego istotne jest,
by podłoga mogła się swobodnie rozszerzać i kurczyć. Z tego względu należy pozostawić
szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8-10 mm przy wszystkich zewnętrznych
krawędziach podłogi, a także wokół rur, pod drzwiami i przy stopniach schodów. Należy
pamiętać, że podłoga może się przesuwać w jednym kierunku.
Zawsze należy pozostawić szczelinę dylatacyjną pomiędzy pomieszczeniami (np. pod
drzwiami). Takie szczeliny dylatacyjne uszczelnia się przy użyciu profilu przymocowanego
do podłoża.

W dużych pomieszczeniach należy pozostawić szczeliny dylatacyjne co 13 metrów w
poprzek i wzdłuż paneli. Rozszerzanie się i kurczenie przebiega liniowo, a zatem im
większa powierzchnia, tym większe tolerancje należy przewidzieć.

Panele Uniclic® Multifit nie są przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki
czy sauny.
MONTAŻ
Poza standardowymi narzędziami (młotek, piła, ołówek, taśma miernicza) do ułożenia
podłogi drewnianej potrzebne będą następujące akcesoria:
zestaw montażowy (dociągacz, klocki dystansowe i klocek montażowy do Uniclic®)
system podkładowy
środki czyszczące
Zastosowanie akcesoriów innych producentów niż Quick•Step® może być przyczyną
uszkodzenia podłogi Quick•Step®. Wiąże się to z utratą gwarancji udzielonej przez
Quick•Step®. Z tego względu zalecamy stosowanie wyłącznie akcesoriów Quick•Step®,
które zostały specjalnie opracowane i przetestowane do stosowania z panelami
podłogowymi Quick•Step®.

Można dowolnie wybrać miejsce rozpoczęcia montażu. Warto wcześniej zastanowić się
nad najłatwiejszym sposobem ułożenia podłogi.

Uniclic® Multifit to rewolucyjny system układania podłóg drewnianych. Panele można łatwo
łączyć na zatrzask dzięki pomysłowemu zastosowaniu w nich piór i wpustów. Unikalność
Uniclic® Multifit polega na tym, że deski można układać na trzy sposoby. A. Łączenie na
zatrzask pod kątem 20-30° B. Dociśnięcie krótszego boku w dół. C. Zsuwanie w poziomie
(w niewygodnych miejscach) przy użyciu klocka montażowego Uniclic® Multifit

Najpierw ułóż podkład w poprzek pomieszczenia, a następnie stopniowo układaj go w
miarę układania desek.
W celu wyeliminowania nierówności podłoża zastosuj podkład poziomujący. Specjalnie
opracowane podkłady Quick•Step® 2in1 są odporne na wilgoć, posiadają właściwości
izolacyjne, wyciszające i wyrównujące. Płaska warstwa wierzchnia zapewnia łatwość
układania paneli laminowanych i ułatwia znaczne rozszerzanie w przyszłości. Więcej
informacji o podkładzie Quick•Step® 2in1 i sposobie jego stosowania można znaleźć na
opakowaniu podkładu lub uzyskać od sprzedawcy.
Przed przycięciem folii na wymiar należy rozwinąć ją tak, aby przy ścianie podwinęła się
w górę. Listwę podłogową można przymocować do ściany później.

Rozpocznij od ułożenia drugiego rzędu.

Najlepszy efekt osiąga się, układając podłogę w pomieszczeniu symetrycznie. Aby to
uzyskać, panele rzędów zewnętrznych muszą mieć jednakową szerokość na długości
i na szerokości pomieszczenia. W tym celu podczas cięcia paneli należy zmierzyć
pomieszczenie i upewnić się, że odległość Y jest równa odległości Y'.
Zawsze należy układać deski obydwoma bokami z piórami w kierunku ściany w rogu
pomieszczenia, w którym rozpoczyna się układanie.

Następnie wylicz i odetnij element Y. Nie zapomnij o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej.
Uwaga: W celu zapewnienia czystego cięcia konieczne jest skierowanie górnej powierzchni
deski w dół podczas cięcia wyrzynarką lub trzymaną w ręku pilarką tarczową, a w górę
przy cięciu piłą ręczną lub poprzecznicą.
Ułóż tę deskę oraz umieść klocki dystansowe między deską i ścianą, aby uzyskać szczelinę
dylatacyjną.

1. Dołącz na zatrzask nieodcięty panel do dłuższego boku tego panelu, tworząc pierwszy
rząd zgodnie ze schematem. Ustaw ten panel pod kątem 20-30° względem już
zamontowanego panelu. Aby dołączyć panel, należy lekko nim poruszać w górę i w
dół, równocześnie dociskając go do przodu. Panele wskoczą na swoje miejsce.
2. Przechyl drugi panel drugiego rzędu w poprzednim rzędzie, równocześnie przytrzymując
go pod kątem 20-30° i dosuwając do pierwszego panelu drugiego rzędu. Następnie
dociśnij ten panel do dołu (system opuszczania). Panele wskoczą na swoje miejsce.

Przesuwaj cały panel pierwszego rzędu, aż do utworzenia jego zakładki z poprzecznym
łączeniem między drugim i trzecim panelem drugiego rzędu.
Teraz możesz ułożyć trzeci panel drugiego rzędu w taki sam sposób jak drugi panel
drugiego rzędu.
Przesuwaj cały panel pierwszego rzędu, aż do utworzenia jego zakładki z poprzecznym
łączeniem między trzecim i czwartym panelem drugiego rzędu. - Zakończ drugi rząd,
wykorzystując możliwie najwięcej nieobciętych paneli.

Wszystko, co teraz musisz zrobić, to dokończyć prawą stronę tego rzędu. Zmierz odległość
między ścianą z prawej strony i już położonym rzędem. Nie zapomnij o pozostawieniu
szczeliny dylatacyjnej. Dołącz zatrzaskowo obcięty element końcowy Y na końcu już
ułożonego rzędu. Umieść klocki dystansowe między tym panelem i ścianą. Usuń panel
pierwszego rzędu.

W opisie poprzednich kroków wyjaśniono, jak układać podłogę symetrycznie w jednym
kierunku pomieszczenia. Teraz musisz prawidłowo rozmieścić podłogę w przeciwnym
kierunku, aby zapewnić jej symetryczność.
Przesuń już ułożony rząd, tak by odległość B była równa odległości B'.

W kolejnym kroku musisz ułożyć obcięte panele między ścianą i już ułożonym rzędem.
Teraz kontynuujemy układanie pierwszego (obciętego) rzędu.

Panele są oznakowane na długich złączach z wpustem. Upewnij się, że krawędź panelu
zawsze odpowiada oznaczeniu na panelu poprzedniego lub następnego rzędu.

Zmierz odległość X1 między już ułożonymi rzędami i ścianą, pozostawiając miejsce na
szczelinę dylatacyjną.
Zmierz długość panelu (=Y). Upewnij się, że krawędź panelu odpowiada oznaczeniu na
drugim panelu już ułożonego rzędu. Nie zapomnij o pozostawieniu miejsca na szczelinę
dylatacyjną. Przetnij ten panel.

Wprowadź zatrzaskowo pierwszy panel obciętego rzędu do już ułożonego rzędu. Umieść
klocki dystansowe między tym panelem i ścianą.
Możesz wykończyć panele X całego rzędu, mierząc i przycinając wszystkie elementy.

Przechyl drugi panel obciętego rzędu w już ułożonym rzędzie, równocześnie przytrzymując
go pod kątem 20-30° i dosuwając go do pierwszego panelu odciętego rzędu. Dociśnij ten
panel do dołu (system opuszczania), a panele połączą się automatycznie.
Zakończ rząd w ten sam sposób.

Aby się upewnić, że poprzeczne łączenie paneli jest wyrównane, delikatnie uderz w panel
po stronie pióra złącza, możliwie najbliżej złącza. Trzeba to robić ostrożnie, aby uniknąć
uszkodzenia paneli. Użyj nieuszkodzonego klocka montażowego lub (miękkiego) młotka
gumowego.

Poniższe instrukcje dotyczą układania rzędów od trzeciego do ostatniego.

Odmierz i przytnij pierwszy panel trzeciego rzędu. Nie zapomnij o pozostawieniu szczeliny
dylatacyjnej i uwzględnieniu oznaczeń na panelu.

Wprowadź zatrzaskowo pierwszy panel trzeciego rzędu do poprzedniego rzędu. Umieść
klocki dystansowe między tym panelem i ścianą, tworząc szczelinę dylatacyjną.
Przechyl drugi panel trzeciego rzędu w poprzednim rzędzie, równocześnie przytrzymując
go pod kątem 20-30° i dosuwając go do pierwszego panelu trzeciego rzędu. Dociśnij ten
panel do dołu (system opuszczania), a panele połączą się automatycznie.
Powtórz tę procedurę w odniesieniu do wszystkich kolejnych rzędów.

Także w tym przypadku delikatnie uderzaj w panele po stronie pióra złącz i możliwie
najbliżej złącza, aby się upewnić, że poprzeczne łączenie paneli jest wyrównane.
Trzeba to robić ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia paneli. Użyj nieuszkodzonego klocka
montażowego lub (miękkiego) młotka gumowego.

Pomiędzy ścianą a ostatnim rzędem należy również pozostawić szczelinę dylatacyjną o
szerokości 8-10 mm. Pamiętaj o tym, docinając panele ostatniego rzędu.
W miejscach, w których trudno jest ułożyć deski Uniclic® Multifit za pomocą klocka
montażowego (np. przy ścianie), można je połączyć, dobijając je przy użyciu dociągacza
i młotka.

PRZESZKODY
Należy wykonać następujące czynności:
1. Wymierz, w którym miejscu rura przejdzie przez deskę. Nie zapomnij o pozostawieniu
szczeliny dylatacyjnej.
2. Średnica wiertła powinna być równa średnicy rury plus 20 mm na szczelinę dylatacyjną.
Przewierć panel w miejscu, w którym ma przez niego przechodzić rura.
3. Poszerz otwór do krawędzi panelu.
4. Ułóż panel wokół rury.
5. Weź inny panel i odetnij element, który dokładnie pasuje do pozostawionego otworu, a
następnie przyklej go klejem do drewna.

Idealnym wykończeniem podłogi przy rurach są rozetki Quick•Step® lub plastyczna masa
wypełniająca (Quick•Step® Kit).

Docinając panele, należy pamiętać o pozostawieniu pod drzwiami szczeliny dylatacyjnej
o szerokości nie mniejszej niż 10 mm. Jeżeli nie możesz unieść panelu, dobij go na płasko
przy użyciu specjalnego klocka montażowego lub dociągacza i młotka.

WYKOŃCZENIE

Usuń wszystkie klocki dystansowe.

Zamontuj listwy przyścienne na folii wystającej na ścianę spod podłogi. Nie wolno
mocować listew przyściennych bezpośrednio do podłogi. Dzięki temu podłoga będzie
mogła się rozszerzać i kurczyć pod listwą przyścienną.
W miejscach, w których nie można zastosować profili ani listew przyściennych, wypełnij
szczeliny dylatacyjne masą plastyczną (Quick•Step® Kit).

PIELĘGNACJA

Możesz chodzić po podłodze natychmiast po jej ułożeniu.
Należy uważać, by wilgotność w pomieszczeniu nigdy nie spadała poniżej 50%. W razie
potrzeby należy użyć nawilżacza.

Czyszczenie na sucho można wykonać przy użyciu szmatki z mikrofibry Quick•Step® lub
odkurzacza. Odkurzacz musi być wyposażony w miękkie kółeczka i specjalną szczotkę do
parkietu, aby uniknąć zarysowania podłogi. Nie wolno używać oczyszczacza parowego.

Nie wolno czyścić podłóg na mokro!

Do czyszczenia po lekkim zwilżeniu zalecamy produkty do pielęgnacji Quick•Step® (zob.
instrukcję dołączoną do produktów). Stosowanie innych środków czyszczących może
doprowadzić do zniszczenia podłogi. W razie rozlania na podłodze jakiegokolwiek płynu
należy natychmiast starannie wytrzeć ją do sucha. Produkty z fazowanymi krawędziami
powinny być czyszczone wyłącznie na sucho.

Dzięki gładkiej powierzchni podłoga laminowana nie wchłania brudu ani kurzu.
Usuwaj uporczywe plamy delikatnie przy użyciu środka do usuwania plam Quick•Step®
Force lub niewielkiej ilości acetonu. Nie używaj środków o właściwościach ściernych.
Nie powlekaj podłogi woskiem ani lakierem.
Nie dopuść do wniknięcia wilgoci między panele i pod podłogę.

Natychmiast usuwaj wszelką wodę.

Meble i nogi krzeseł należy podkleić wytrzymałym filcem.
Przed drzwiami należy położyć wycieraczkę, aby zapobiec wnoszeniu brudu, wody lub
piasku na butach.
Stosuj miękkie kółka do foteli typu W (EN 12590), przystosowane do podłóg laminowanych;
możesz też położyć odpowiednią matę.

Unoś meble i nigdy nie przesuwaj ich po podłodze.

