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Instrukcja Montażu PRESTG CLICK 
 
INFORMACJE WSTĘPNE 

 Poniższa instrukcja montażu dotyczy produktu z kolekcji PRESTG CLICK. W celu osiągnięcia długotrwałej satysfakcji z 
zakupionego produktu prosimy przestrzegać wszystkich poleceń zawartych w poniższej instrukcji. 

 Deski podłogowe PRESTG CLICK powinny być przechowywane i instalowane w miejscu o stałej wilgotności oraz w 
średniej temperaturze z przedziału 18°C – 29°C, a przed samym montażem aklimatyzowane przez okres co najmniej 
24 godzin w pomieszczeniu w którym będą układane. 

 Nie składuj kartonów z deskami bezpośrednio na betonowej wylewce lub innym podłożu na którym będą 
instalowane, przechowuj je w sposób umożliwiający cyrkulację powietrza pomiędzy kartonami; miej zawsze na 
uwadze, że betonowe podłoże może mieć temperaturę nawet o 10°C niższa od temperatury otoczenia. 

 Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować uszkodzeniem produktu (zmiana objętości deski PRESTG CLICK), co 
z kolei może powodować trudności w dokładnym montażu. 

 Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas; takie eksponowanie może 
spowodować odbarwienie, a nadmierne temperatury mogą spowodować, że podłoga rozszerzy się i oderwie od 
podłoża. W godzinach największego nasłonecznienia zaleca się stosowanie zasłon lub żaluzji. Powierzchnia podłogi 
nie powinna przekraczać  temperatury 29°C. 

 Podłogi PRESTG CLICK należy przechowywać w pomieszczeniach, w których nie są prowadzone inne prace 
budowlane, a instalować po zakończeniu wszystkich innych prac, które mogłyby uszkodzić podłogę. 

 Aby zminimalizować różnice odcieni zaleca się wymieszanie desek z kilku kartonów przed przystąpieniem do 
montażu. 

 Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzaj sukcesywnie wszystkie deski pod kątem uszkodzeń. Jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dopasowania lub wykończenia produktu, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, 
lub odwiedź stronę globalwood.pl. Roszczenia nie będą przyjmowane w przypadku desek, które zostały przycięte 
na wymiar i / lub zainstalowane. 

 Każde wyrównywanie podłoża powinno być wykonane przy pomocy masy samopoziomującej i pozostawione do 
całkowitego wyschnięcia przed instalacją podłogi. 

 Opatentowana technologia zamka click 5G LG Hausys zastosowana w PRESTG CLICK  jest odporna na wodę i wilgoć, 
dzięki czemu niezawodnie zabezpiecza deski z tej kolekcji ze wszystkich 4 stron. Jednakże należy pamiętać, że 
nadmierna wilgoć w podłożu sprzyja powstawaniu pleśni oraz innych problemów związanych z wilgotnością 
poprzez zatrzymywanie emisji wilgoci pod podłogą. Dlatego firma producent podłogi nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody w produkcie wynikłe na skutek zbyt wysokiego poziomu wilgotności. 

TYPY PODŁOŻY 
Niezależnie od rodzaju, wszystkie podłoża muszą być czyste, płaskie, suche i mocne strukturalnie. Prawidłowe 
przygotowanie podłoża jest podstawowym warunkiem udanej instalacji. Chropowatość lub nierówności podłoża 
mogą odciskać się na nowo położonej podłodze powodując nieestetyczną powierzchnię. Dopuszczalne nierówności 
podłoża to max. głębokość 5 mm na długości 3 m lub 3 mm na długości 1,8 m. 
Prosimy pamiętać, że niektóre rodzaje gwoździ i wkrętów (szczególnie wytworzone ze zwykłej stali), mogą 
powodować przebarwienia winylowych paneli podłogowych. Zalecenia dotyczące mocowania paneli podkładowych 
(tzw. ślepej podłogi)  nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Również kleje budowlane produkowane na bazie 
rozpuszczalników są znane z barwienia winylowych paneli podłogowych. Producent desek podłogowych z kolekcji 
PRESTG CLICK nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przebarwieniami spowodowane użyciem wyżej 
wymienionych produktów, która to odpowiedzialność spoczywa na firmie zajmującej się montażem podłogi. 

PODŁOŻE DREWNIANE 

 Nie należy instalować materiału na podłożach drewnianych, które leżą bezpośrednio na betonie lub wielko – 
wymiarowym drewnie lub też sklejce położonej bezpośrednio na betonie. 

 Wszystkie pozostałe rodzaje podłoża takie jak sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa, płyta MDF, itp. muszą być 
zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Jeśli powierzchnia drewnianego podłoża nie jest wystarczająco gładka, należy do niego przymocować na stałe panel 
podkładowy o grubości minimum 6 mm. Podłoga z kolekcji PRESTG CLICK nie powinna być układana bezpośrednio 
na podłożu ze sklejki ognioodpornej. W takim przypadku należy zainstalować dodatkową warstwę podkładu o 
grubości 6 mm. 
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PODŁOŻE BETONOWE 

 Podłoże musi być gładkie, trwale suche, czyste i wolne od wszelkich ciał obcych, takich jak kurz, wosk, 
rozpuszczalniki, farba, smar, oleje i stare pozostałości kleju; powierzchnia musi być twarda i gęsta. Wszystkie 
nierówności podłoża przekraczające głębokość 5 mm na długości 3 m lub 3 mm na długości 1,8 m należy wyrównać.  
Nowe podłoża betonowe muszą być suche. Wilgotność podłoża musi być niższa niż 2,5% dla wylewki cementowej 
oraz niższa niż 1,5% dla wylewki anhydrytowej. 

 Maksymalny dopuszczalny poziom ph dla tego typu podłoża to poniżej 9 PH. 

 Ostateczna odpowiedzialność za ustalenie, czy dane podłoże jest wystarczająco przygotowane do instalacji podłogi, 
spoczywa na instalatorze deski podłogowej. 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE (WODNE) 
Deska podłogowa z kolekcji PRESTG CLICK może być instalowane na wodnym ogrzewaniu podłogowym pod 
warunkiem zachowania minimalnej odległości 13 mm pomiędzy podłogą a elementami ogrzewania podłogowego. 
W celu zmniejszenia wilgoci resztkowej w betonie system wodnego ogrzewania podłogowego musi zostać 
uruchomiony co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą instalacji podłogi. Trzy dni przed datą instalacji należy 
obniżyć temperaturę ogrzewania podłogowego do 18°C, natomiast po instalacji podłogi – stopniowo zwiększać jego 
temperaturę o 5°C na 1 dzień aby uniknąć przegrzania. Maksymalna dopuszczalna temperatura z jaka może 
pracować wodne ogrzewanie podłogowe to 29°C. Zaleca się stosowanie czujnika temperatury w podłodze, aby 
uniknąć przegrzania. 

INNE ISTNIEJĄCE (WCZEŚNIEJ ZAMONTOWANE) SYSTEMY PODŁOGOWE 

 Deska podłogowa z kolekcji PRESTG CLICK może być instalowana na większości istniejących wykładzin podłogowych 
pod warunkiem, że istniejąca powierzchnia podłogi jest czysta, płaska, sucha i strukturalnie mocna, oraz trwale 
zespojona z wylewką betonową. Nie dopuszcza się montażu produktu na istniejącej podłodze zamontowanej w 
systemie pływającym. 

 Przy istniejących podłogach ułożonych z płytek ceramicznych należy zwrócić uwagę na rozmiar fugi miedzy 
płytkami. Jeśli jest ona większa niż 2 mm (głębokość) x 5 mm (szerokość) należy ja wyrównać przed przystąpieniem 
do instalacji. 

 Istniejące podłogi winylowe na których ma być zamontowany produkt nie powinny przekraczać grubości więcej niż 
jednej warstwy. Pamiętaj, że miękkie podkłady i miękkie podłoża zmniejszą naturalną wytrzymałość PRESTG CLICK 
na wgniecenia. 

 Montaż nie jest dozwolony na żadnym rodzaju dywanu, ani innego rodzaju miękkim pokryciu podłogowym. 
MONTAŻ 

 Podstawowe narzędzia potrzebne do instalacji: taśma miernicza, nóż tapicerski, dobijak do paneli, młotek gumowy, 
przekładki, podkładki dystansowe, okulary ochronne, miotła lub odkurzacz i jeśli to konieczne, narzędzia do 
regeneracji podłoża. 

 Deski podłogowe z kolekcji PRESTG CLICK zostały zaprojektowane do instalacji wyłącznie przy użyciu metody 
pływającej. Nie wolno kleić desek do podłoża. Nie należy instalować szafek ani stałych przedmiotów na podłodze. 
W niektórych pomieszczeniach może zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowych szczelin dylatacyjnych oraz 
podcięcie futryn drzwiowych. Nie mocuj listew ściennych i listew przejściowych do desek. 

 Przed rozpoczęciem instalacji ważne jest określenie układu podłogi. Odpowiednie planowanie zapobiega wąskim 
szerokościom desek przy ścianach lub bardzo krótkich fragmentom na końcu rzędów. Podobnie jak w przypadku 
innych produktów z desek, najlepiej jest montować deski równolegle do dłuższej ściany. 

 Przy układaniu pierwszego rzędu podłogi należy odciąć zamek (click) na desce podłogowej od strony ściany. 

 Instalacja produktu musi rozpoczynać się od lewej strony pomieszczenia, kontynuując montaż w kierunku prawym. 

 Deski podłogowe z kolekcji PRESTG CLICK wyposażone są w system montażu click 5G. Instalując drugą deskę w 
pierwszym rzędzie, umieść od góry pióro krótkiego boku tej deski we wpuście deski już ułożonej, a następnie 
dociśnij zamek z góry przy pomocy palców – powinieneś usłyszeć charakterystyczny „klik” w momencie połączenia 
obu desek. Uważaj, aby nie zgiąć narożnika deski. Pamiętaj o utrzymaniu szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ścianą a 
pierwszym rzędem desek o szerokości około 8 mm. Dotnij ostatnią deskę w rzędzie na pożądaną długość, 
pamiętając o zachowaniu minimalnej długości deski 150 mm, ora o zachowaniu dylatacji przy ścianie o szerokości 
około 8 mm. 

 Montaż drugiego rzędu rozpocznij od tej samej dociętej wcześniej deski, pamiętając o zachowaniu minimalnej 
długości deski 150 mm, oraz o zachowaniu dylatacji przy ścianie o szerokości około 8 mm. Pierwszą deskę w drugim 
rzędzie zainstaluj wkładając jej pióro we wpust deski z pierwszego rzędu – najlepiej zrobić to pod odpowiednim 
katem. Zamontuj drugą deskę w drugim rzędzie ponownie wkładając jej pióro we wpust deski z pierwszego rzędu. 
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Następnie dosuń ja do już ułożonej pierwszej deski w drugim rzędzie na odpowiednią długość, aby łatwo połączyć 
obie deski (patrz punkt 6). Ważne jest, aby pierwsze dwa rzędy zostały zainstalowane prosto, ponieważ jest to 
podstawa dla pozostałej części prawidłowej instalacji. Dlatego często sprawdzaj zachowanie kątów prostych 
pomiędzy poszczególnymi deskami. 

 Postępuj dalej podobnie przy każdej kolejnej desce w tym i następnych rzędach. 

 Kontynuuj instalowanie desek, pamiętając że w celu uzyskania lepszego efektu wizualnego należy otworzyć kilka 
kartonów z podłogą i wymieszać zawarte w nich deski w czasie montażu. 

 Maksymalna powierzchnia na jakiej można zainstalować deski podłogowe z kolekcji PRESTG CLICK bez stosowania 
szczeliny dylatacyjnej wynosi 10 m. x 20 m. Jeśli temperatura podczas użytkowania podłogi będzie wyższa niż 
temperatura podczas jej instalacji, wyżej podaną powierzchnie należy pomniejszyć. 

 Podczas montażu wokół różnego rodzaju przeszkód lub też na przestrzeniach o nieregularnym kształcie deski 
można łatwo i czysto ciąć za pomocą noża tapicerskiego. Często korzystne jest wykonanie kartonowego szablonu 
obszaru i przeniesienie tego wzoru na deskę. 

 Chroń wszystkie odsłonięte krawędzie podłogi, instalując listwy przypodłogowe lub kątowe (na szczelinach 
dylatacyjnych koniecznych na dużych powierzchniach). Upewnij się, że żadna deska nie jest w żaden sposób trwale 
powiązana z podłożem. 

 Chroń gotową podłogę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
RENOWACJA / WYMIANA USZKODZONYCH DESEK 

 Podłogi z desek kolekcji PRESTG CLICK są wytrzymałe i trwałe; jeśli jednak deska zostanie uszkodzona, można ją 
łatwo wymienić.  

 Jeśli uszkodzona deska znajduje się w jednym ze skrajnych rzędów systemu desek ułożonych w pomieszczeniu, 
najłatwiej jest odłączyć deski, aż uszkodzona deska zostanie usunięta. Wymień deskę i ponownie zmontuj deski.  

 Jeśli odłączenie i ponowne zamontowanie podłogi jest niepraktyczne, należy postępować zgodnie z następującą 
procedurą: 

o Użyj taśmy malarskiej wzdłuż boków deski, która ma zostać wymieniona, aby zapobiec uszkodzeniu 
sąsiednich desek. 

o Używając noża tapicerskiego przetnij środek uszkodzonej deski wzdłuż jej długości. 
o Następnie przy pomocy noża i / lub innych narzędzi krok po kroku usuń wszystkie odcięte kawałki 

uszkodzonej deski. Pozbądź się również wszelkich zanieczyszczeń z obszaru po usuniętej desce. 
o Przygotowanie deski zastępczej: 

 Przy pomocy noża tapicerskiego usuń pióra z  każdego z boków deski. 
 Następnie usuń około 40 mm wpustu z długiego boku deski od końca zakończonego piórem na 

krótkim boku. 
o Nałóż niewielką ilość kleju do wpustów desek sąsiadujących z usuniętą deską. 
o Zainstaluj nową deskę wklikując ją w powstałą przestrzeń pomiędzy zamontowanymi deskami.  
o Umieść ciężar na desce, aż klej się utwardzi. (LG Hausys zaleca minimum 6-8 godzin). 

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 

 Podłogę PRESTG CLICK można czyścić przy pomocy: 
o Odkurzacza 
o Wilgotnego mopa 
o Mopa parowego (UWAGA: w tym przypadku urządzenie myjące powinno znajdować się w ciągłym 

jednostajnym ruchu; nie należy pozostawiać go włączonego na dłuższy czas w stojącego w jednym 
miejscu). 

 Rozlane ciecze należy natychmiast usuwać z podłogi. 

 Zabronione jest przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze. Należy je przenosić wyłącznie po podniesieniu. 

 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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