BLATY, PARAPETY, WSTĘGI, LAMINATY, SKLEJKI,
PANELE AKUSTYCZNE I DEKORACYJNE,
PODŁOGI I TARASY GLOBALWOOD®, HI-MACS®

INSTRUKCJA MONTAŻU
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Prosimy zachować ostrożność podczas transportu i składowania podłóg CAMINO – najlepiej zawsze w pozycji leżącej.
Nie wolno stawiać opakowań w pionie, przechowywać w wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach ani w miejscach
narażonych na oddziaływanie skrajnych temperatur. Przed montażem podłogę należy poddać co najmniej 24godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C, w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana. W przypadku
transportu lub/i przechowywania podłóg w temperaturze poniżej +5°C czas aklimatyzacji należy wydłużyć do 48
godzin.
2. Pamiętajmy, że rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie, zwłaszcza nierówności, mają decydujący wpływ na efekt
końcowy. Podłogi CAMINO nadają się do instalacji na posadzkach cementowych, anhydrytowych, wylewkach
samopoziomujących, na płytkach ceramicznych (pod warunkiem, że wymiar fugi pomiędzy płytkami jest mniejszy niż:
2 mm głębokość, 5 mm szerokość), parkiecie klejonym, przyklejonych wykładzinach PVC i linoleum oraz posadzkach
wykonanych z płyt OSB lub sklejki przy ich braku ugięcia i zawartości wilgoci w drewnie poniżej 10%. Nie należy
układać paneli bezpośrednio na wykładziny dywanowe i inne miękkie pokrycia podłogowe. Z uwagi na zintegrowany
z podłogą CAMINO podkład akustyczno – wyrównujący, nie jest konieczne stosowanie żadnego innego podkładu.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Wszystkie nierówności
podłoża przekraczające 2 mm na długości większej niż 1 m należy wyrównać. Ponadto należy zapewnić, aby podłoże
było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. Wystające nierówności należy
zeskrobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie
zanieczyszczenia. W celu doskonałego przygotowania podłoża, można nałożyć na całej powierzchni wylewkę lub
masą samopoziomującą. W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,5%, a
w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż 1,5%. W przypadku montażu z ogrzewaniem podłogowym wymienione
wartości musza wynosić odpowiednio 1,5% i 0,3%.
4. Podłogi CAMINO można stosować na podłożu z wodnym ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem zachowania
maksymalnej temperatury powierzchni podłoża na poziomie 27°C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na dobę
przed montażem, a po ułożeniu podłogi odczekać kolejną dobę i stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe (10°C na
dzień).
5. Przed montażem i w jego trakcie należy kontrolować wszystkie panele w optymalnych warunkach oświetlenia. Do
montażu nie wolno używać paneli z widocznymi wadami.
UKŁADANIE PODŁÓG
1. Przy ścianach należy pozostawić przestrzenie dylatacyjne o szerokości minimum 5 mm. Maksymalna powierzchnia,
którą można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 200 m2. Powyżej tej powierzchni należy zastosować dodatkową
dylatację, dodatkowo powiększając wszystkie dylatacje do 10 mm. Maksymalna długość powierzchni podłogi w
jednym kierunku, którą można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 20 m. Powyżej tej długości należy zastosować
dodatkową dylatację, powiększając wszystkie dylatacje do 10 mm.
2. W celu docięcia podłogi CAMINO należy użyć ostrego noża, naciąć wierzchnią warstwę, następnie energicznie złamać
panel opierając go na krawędzi. Podłogi CAMINO można również łatwo docinać używając piły elektrycznej.
3. W przypadku montażu podłogi CAMINO przy ścianie należy usunąć ich krawędzie zatrzaskowe. W tym celu należy
odciąć pióra na długiej krawędzi desek we wszystkich panelach montowanych w pierwszym rzędzie przy ścianie.
4. Układanie podłogi najlepiej zacząć od dociętego kawałka, układając go przyciętą stroną przy ścianie. W kolejnych
rzędach przesunięcie poprzecznych łączeń podłogi CAMINO powinno wynosić minimum 30 cm. Przed rozpoczęciem
układania należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie upewniając się, że skrajne rzędy paneli nie będę mieć mniej niż
10 cm szerokości.
5. Podłogi CAMINO wyposażone są w zamki łączące na krótkim i długim boku (tzw. click). Należy najpierw połączyć
kawałek deski długim bokiem z już ułożonym rzędem podłogi. Następnie dopiąć do niego kolejny kawałek krótkim
bokiem, potem lekko unieść oba połączone kawałki i docisnąć je do już ułożonego rzędu wklikując je z góry. W
podobny sposób należy postępować z kolejnymi kawałkami podłogi CAMINO w danym rzędzie. Ewentualne powstałe
szczeliny na krótkim boku można zniwelować ostrożnie dobijając podłogę przy użyciu gumowego młotka i dobijaka
do paneli. Alternatywnie można stosować inny model montażu: połączyć pełen rząd podłóg CAMINO krótkimi bokami
i następnie cały rząd podłóg dopiąć do rzędu już ułożonego.
WYKOŃCZENIE PODŁOGI
1. Dylatacje wzdłuż ścian należy zakryć listwą dekoracyjną, montując ją na klej lub specjalne klipsy do ściany. W żadnym
przypadku nie należy mocować listew do podłogi.

BH w Warszawie o/Poznań 74 1030 1247 0000 0000 0399 9000

BIURO STYL Sp. z o.o.

Santander Bank Polska S.A. 54 1090 1463 0000 0000 4613 7109

61-248 Poznań, ul. Wiktora Jankowskiego 9

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0 0000 21310, Kapitał zakładowy 1.500.000 PLN
Nr BDO 000024002

tel. +48 61 8711 201, fax +48 61 8767 123
REGON 639694686, NIP: 782-21-37-728
www.biuro-styl.pl, e-mail:office@biuro-styl.pl

BLATY, PARAPETY, WSTĘGI, LAMINATY, SKLEJKI,
PANELE AKUSTYCZNE I DEKORACYJNE,
PODŁOGI I TARASY GLOBALWOOD®, HI-MACS®

2.

Przy drzwiach zalecane jest podcięcie profili ościeżnic i pozostawienie wolnej przestrzeni ponad instalowaną podłogą
tak, aby nie ograniczać jej ewentualnej pracy.
3. W przypadku pionowych rur zatopionych w podłożu należy wokół nich również pozostawić szczeliny dylatacyjne. W
tym celu otwory na rury należy wywiercić wiertłem o średnicy większej o 15 mm od średnicy rury. Analogicznie
postępować w przypadku większej liczby rur instalacji grzewczej. Przecięte elementy podłogi można połączyć klejem
montażowym do elementów z tworzyw sztucznych.
4. W niżej podanych przypadkach zaleca się zastosowanie w otworze drzwiowym pomiędzy pomieszczeniami dylatacji
5 mm, pozwalającej na niwelowanie naprężeń:
• nieregularny kształt powierzchni podłogi w sąsiadujących pomieszczeniach
• postawienie ciężkich mebli w jednym z pomieszczeń lub zastosowanie ogrzewania podłogowego tylko w jednym
z połączonych pomieszczeń
W przypadku powierzchni większej niż 200 m2 lub i dłuższej niż 20 m należy powiększyć dylatację do 10 mm.
UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
1. Podłogę CAMINO można czyścić przy pomocy:
• Odkurzacza
• Wilgotnego mopa
2. Rozlane ciecze należy natychmiast usuwać z podłogi.
3. Zabronione jest przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze. Należy je przenosić wyłącznie po podniesieniu.
4. Przy korzystaniu z krzeseł biurowych należy stosować w nich kółka typu W, dodatkowo zabezpieczając podłogę matą
ochronną. Nogi mebli wyposażyć w ochronne podkładki chroniące przed zarysowaniem, np. z filcu.
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