instrukcja montażu
—
panele SPIRIT XL 55 click comfort
panele SPIRIT PRO 55 click comfort
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01.
środki ostrożności
― ważne aspekty

użytkowanie

transport i aklimatyzacja

SPIRIT XL 55 Click Comfort i SPIRIT PRO 55

Opakowania z panelami SPIRIT należy ostrożnie

Click

ułożyć na płaskiej powierzchni. Nigdy nie składować

Comfort to

systemy

paneli

podłogowych

zaprojektowane z myślą o użytkowaniu w po-

opakowań

mieszczeniach

Podczas aklimatyzacji produkt należy przechowywać

mieszkalnych

i komercyjnych

(sklepach, pokojach hotelowych itp.).

z

produktem

ustawionych

pionowo.

w opakowaniach, w niewielkich, równo ułożonych
stosach złożonych z maksymalnie 5 opakowań.

Montaż

podłogi

etapem

Składować opakowania w pomieszczeniu, w warun-

remontu lub urządzania wnętrza. Pozwoli to uniknąć

kach temperaturowych zbliżonych do planowanego

uszkodzenia gotowej podłogi w trakcie innych prac.

zastosowania.

Aby nie utracić gwarancji i osiągnąć optymalny efekt

Nie zostawiać opakowań w miejscach o bardzo niskiej

końcowy

lub wysokiej temperaturze ani wysokiej wilgotności.

należy

powinien

zawsze

być

ostatnim

używać

odpowiednich,

zalecanych przez firmę Alloc akcesoriów.

Ważne! Przed montażem pozostawić zamknięte

Akcesoria od innych dostawców mogą nie zapewniać

opakowania z panelami przez co najmniej

odpowiedniej jakości i funkcjonalności.

48 godzin w stałej temperaturze pokojowej
(18-25°C). Temperaturę tę należy utrzymywać
przez cały czas montażu i przez co najmniej
24 godziny po jego zakończeniu. Wahania temperatury
utrudniają proces montażu.
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ogrzewanie podłogowe
Produkty są kompatybilne z ogrzewaniem
podłogowym,
że

jednak

temperatura

na

przy

zastrzeżeniu,

powierzchni

podłogi

nie przekracza 27°C.
Stosować można wyłącznie ogrzewanie
podłogowe

wodne

elementami

lub

grzejnymi

elektryczne
osadzonymi

z
w

jastrychu/podłożu.
Nie dopuszcza się natomiast folii grzewczych ani innych „nowych” systemów,
które są montowane NA podłożu.
W przypadku ogrzewania elektrycznego nie
należy przekraczać mocy ogrzewania 60W/m².

chłodzenie podłogowe
Panele

można

podłogowymi

również

układać

systemami

nad

chłodzenia.

Temperatura wody chłodzącej nie może być
jednak niższa od temperatury punktu rosy.
Jeśli temperatura spadnie poniżej punktu rosy,
powstająca
uszkodzenie

kondensacja
podłogi.

może

spowodować

Wartość

temperatury

ustawiona w termostatach znajdujących się
w pomieszczeniu może być maksymalnie 5°C
niższa od temperatury pomieszczenia.
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02.
przygotowanie
podłoża
Staranne przygotowanie podłoża jest niezbęd-

Należy upewnić się, że nierówności podłoża nie prze-

ne,

kraczają 3 mm na metrze bieżącym i 2 mm na 20 cm

aby

osiągnąć

udany

efekt

końcowy.

Chropowatość lub nierówności podłoża (powyżej

bieżących.

3 mm na metr bieżący) mogą niekorzystnie wpływać

wyrównać podłoże odpowiednim wypełnieniem albo

na

estetykę

wylewką. Jeśli nie ma pewności co do jakości albo

zużycie

przydatności podłoża, należy skontaktować się ze

montowaną

powierzchni
w

miejscach

i

podłogę,

obniżając

powodując
położonych

nadmierne

wyżej

lub

wgniecenia

w miejscach położonych niżej.
Podłoże musi być czyste, płaskie, suche i stabilne.
Należy usunąć ślady tynku, farby, kleju, oleju, smaru
i

gruzu

(także

powierzchnię.

gwoździe)

Usunąć

także

itp.

oraz

odkurzyć

tekstylne

pokrycia

podłogowe, np. dywany, wykładziny dywanowe itp.
Panele można układać na podłożu betonowym,
płytkach ceramicznych, podłogach drewnianych
i większości podłóg twardych pod warunkiem,
że podłoże jest stabilne, gładkie, suche i czyste.
Jeśli w miejscu montażu występuje wilgoć, przed
rozpoczęciem

układania

paneli

należy

wykonać

uszczelnienie. Nadmierna wilgoć może powodować
rozwój pleśni lub grzybów.
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W

razie

przekroczenia

tych

wartości

sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednią poradę.

beton / jastrych

płytki ceramiczne

drewno

Nowe podłoża betonowe muszą

Sprawdzić podłoże pod kątem

Należy upewnić się, że w

być suche.

problemów z wilgocią.

drewnie nie ma owadów.

Wilgotność podłoża nie może prze-

Miejsca łączeń w nowej podłodze

Podłoże

kraczać 75%RH przy min.20°C

nie powinny pokrywać się z fuga-

równe, a poluzowane elementy

– maksymalnie 2% w skali CM

mi płytek ceramicznych stano-

należy

dla cementu i 0,5% dla anhydrytu.

wiących podłoże.

Przy podłożach drewnianych na-

W przypadku ogrzewania podło-

Jeżeli szerokość fug w podłożu

leży zapewnić dopływ powietrza

gowego wilgotność nie powinna

pokrytym płytkami ceramicznymi

i wentylację przy krawędziach.

przekraczać 1,8% w skali CM,

nie przekracza 5 mm, fug nie

Jeśli podłoże drewniane jest wil-

a w przypadku anhydrytu 0,3%

trzeba wypełniać przed ułożeniem

gotne lub pod podłożem z drewna

w skali CM.

paneli.

nie

Wyniki badania wilgotności podłoża należy zapisać i zachować.

Niektóre płytki ceramiczne mogą

chroniącej przed wilgocią, należy

mieć wzniesione krawędzie/narożniki

w pierwszej kolejności usunąć

– nawet jeżeli ogólnie poziom

wilgoć.

powierzchni

jest

ma

drewniane
solidnie

musi

być

przymocować.

odpowiedniej

bariery

odpowiedni.

Takie elementy mogą w przyszłości odkształcać ułożoną podłogę.

bez dodatkowego podkładu
Panele SPIRIT XL Click Comfort i SPIRIT PRO 55 Click Comfort mają własny podkład akustyczny. Stosowanie
dodatkowego podkładu nie jest potrzebne ani zalecane.
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03.
montaż
narzędzia
nożyk do przycięcia
ołówek
przymiar

Sprawdzić wszystkie panele pod kątem ewentualnych
wad w optymalnych warunkach oświetleniowych –
zarówno przed, jak i podczas montażu. Nie używać
wadliwych paneli. Warto mieszać ze sobą panele
z różnych opakowań, aby zminimalizować różnice
w odcieniu. Dzięki temu gotowa podłoga ma bardziej

miarka

naturalny kolor. Nie montować uszkodzonych paneli.

kliny dylatacyjne

Podczas montażu należy sprawdzać wpusty i usuwać
ewentualne

zanieczyszczenia,

które

mogłyby

unie-

możliwiać prawidłowe ułożenie paneli. Na krótkich
bokach

sprawdzać,

czy

zamek

jest

prawidłowo

umieszczony w panelu/płytce (patrz zdjęcie).
Prace można przyspieszyć, używając piły/gilotyny.
Podczas cięcia paneli stosować rękawice ochronne.

Panele SPIRIT XL Click Comfort i SPIRIT PRO 55

Upewnić się, że układane są panele z identycznych

Click

partii (przynajmniej w danym pomieszczeniu lub jego

na zasadzie podłogi pływającej. Oznacza to, że

części).

między

Comfort
podłogą

są
a

przeznaczone
ścianami

lub

do

montażu

innymi

stałymi

elementami budowlanymi musi znajdować się szczelina
(8

mm),

umożliwiając

swobodny

ruch

elementów

podłogi. Podłoga pływająca nie ma stałego mocowania
do

podłoża.

Na

podłodze

pływającej

nie

można

montować szafek kuchennych.
Przed montażem zdecydować, w jakim kierunku
mają być układane panele. Dokładnie zmierzyć
pomieszczenie, aby rozplanować układ paneli. Pomiar
pokazuje, czy potrzebne jest przycięcie na szerokości
pierwszego rzędu. Jeśli pierwszy rząd wymaga docięcia
wzdłuż, upewnić się, że minimalna szerokość wynosi
co najmniej 5 cm. Do przycinania używać nożyka
do cięcia wykładzin. Panele docinać dekorem do góry.
Rozpocząć
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montaż

podłogi

w

rogu

pomieszczenia

od lewej strony, patrząc w kierunku ściany. Panele
należy zawsze układać od lewej do prawej strony,
piórem do ściany, a wpustem do montera.

montaż
panele w pierwszym rzędzie. Przyciąć ostatni panel w
Umieścić kliny dylatacyjne 8 mm pomiędzy krótkimi

pierwszym rzędzie. Zmierzyć odległość między ścianą

i długimi bokami paneli a ścianą. Należy zawsze

a

wkładać klin między ścianę a miejsce łączenia paneli.

Odjąć 8 mm od wartości pomiaru na klin dylatacyjny.

Końcowe

rzędzie

Jeśli wartość pomiaru jest mniejsza niż 30 cm,

wykonuje się poprzez wsunięcie strony z piórem

pierwszy panel w rzędzie należy przyciąć. Pierwszy

w

pod

i ostatni panel w każdym rzędzie muszą mieć co

niewielkim kątem. Powoli opuścić panel na płasko aż

najmniej 30 cm długości. Panele przycinać przy użyciu

do domknięcia połączenia, sprawdzając, czy panele

ostrego nożyka do wykładzin i przymiaru. Naciąć

są idealnie dopasowane. Ułożyć pozostałe pełne

powierzchnię panelu nożem i przełamać w linii nacięcia.

stronę

łączenie
wpustu

paneli
panelu

w

pierwszym

poprzedzającego

powierzchnią

ostatniego

pełnego

panelu/płytki.
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montaż drugiego rzędu
Kawałek odcięty od ostatniego panelu w pierwszym
rzędzie może służyć jako pierwszy element przy
układaniu drugiego rzędu pod warunkiem, że ma
co najmniej 30 cm długości.
Należy przesuwać łączenia końcowe z rzędu na rząd
o co najmniej 30 cm.
Ułożyć pierwszy panel długim bokiem w drugim
rzędzie. Umieścić 8-milimetrowy klin między ścianą
a krótkim bokiem panelu. Następnie wsunąć pióro
panelu do wpustu panelu z poprzedzającego rzędu
pod niewielkim kątem, a następnie opuścić płasko
na podłoże.
Umieścić drugi panel w drugim rzędzie. Przyłożyć
panel, dopasowując go długim bokiem z piórem,
umieścić w zatrzasku w pierwszym rzędzie paneli.
Opuścić panel, mocno dociskając i upewniając się,
że końcowe łączenie zachodzi na siebie i jest idealnie
dopasowane. Docisnąć końcowe łączenie, aby koniec
panelu „wskoczył” na swoje miejsce.
Kontynuować układanie paneli w drugim rzędzie.
Sprawdzić, czy pierwsze dwa rzędy są prosto i precyzyjnie ułożone, ponieważ ma to wpływ na pozostałą
część montażu.
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Kontynuować układanie paneli od lewej do prawej,
rząd po rzędzie.
Zachować
wszystkich

8

mm

ścianach

szczelinę
i

dylatacyjną

pionowych

przy

elementach

w pomieszczeniu. Aby uzyskać estetyczny układ
paneli,

należy

przesuwać

łączenia

końcowe

o co najmniej 30 cm z rzędu na rząd.
Jeśli konieczne jest przycięcie panelu na długim
boku, należy także przyciąć zamek na krótkim
boku.

Przed

położeniem

panelu

upewnić

się,

że pozostała część zamku znajduje się na swoim
miejscu.

listwy dylatacyjne
Listwy dylatacyjne są konieczne w pomieszczeniach o wymiarach przekraczających 20 m
na 20 m oraz w bardzo długich i wąskich pomieszczeniach. Nie należy przekraczać długości 20 m.
Listwy dylatacyjne są także potrzebne pod otworami drzwiowymi i pomiędzy odrębnymi obwodami
ogrzewania podłogowego.
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SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE

04.
wykończenie
podłogi
Aby nadać ułożonej podłodze ostateczny wygląd,

Użyć elastycznej dylatacji jako materiału podkładowego

należy skorzystać z naszych akcesoriów: listew

przy wypełnianiu złączy dylatacyjnych. Nie wkręcać profili,

przypodłogowych i profili. Przy montażu akcesoriów

odbojników i tym podobnych elementów przez podłogę

należy zawsze pamiętać o szczelinie dylatacyjnej.

aż do podłoża.

Nie mocować listew przypodłogowych bez-

W przypadku ościeżnic drzwiowych należy najpierw

pośrednio do ułożonej podłogi. Nie używać

ułożyć

trwałych środków uszczelniających (akrylu, silikonu)

Odpowiednio dociąć panel, a następnie wsunąć go pod

do uszczelniania szczelin pomiędzy powierzchnią

ościeżnicę.

panel

dekorem

do

dołu

przy

ościeżnicy.

podłogi a listwami przypodłogowymi/profilami.
Łączenia

w

stałych

elementach

budowlanych

Warto zostawić sobie kilka paneli w zapasie

(ościeżnicach, rurach grzewczych itp.) nie powinny

na

być całkowicie uszczelniane wypełnieniem elastycz-

w przyszłości.

wypadek

konieczności

naprawy

podłogi

nym.
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05.
konserwacja
gotowej podłogi
wycieraczki – miękkie, niegumowe
kółka – podkładki filcowe

czyszczenie
PIERWSZE CZYSZCZENIE

Aby utrzymać podłogę w dobrym stanie, należy

Usunąć zanieczyszczenia i pył z podłogi za pomocą

umieścić przy wszystkich wejściach wycieraczki

szczotki lub odkurzacza. Następnie umyć podłogę wodą

(bez gumowego spodu), aby nie wnosić brudu

z

do środka pomieszczenia. Wycieraczki eliminują

co najmniej dwa razy, aż woda będzie czysta.

wnoszone

Zalecamy stosowanie środków czyszczących marki

na

obuwiu

cząstki

o

właściwościach

dodatkiem

neutralnego

środka

czyszczącego

ściernych i ograniczają ryzyko uszkodzeń podłogi.

Alloc

Nie

czyszczące mogą zawierać substancje, które mogą

używać

ponieważ

wycieraczek

długotrwały

z

gumowym

kontakt

z

spodem,

gumą

może

do

paneli

winylowych.

Inne

preparaty

powodować uszkodzenie warstwy ochronnej podłogi.

powodować trwałe odbarwienie podłogi.

Powłoka wierzchniej warstwy eliminuje konieczność

Nie umieszczać wycieraczek na mokrej podłodze.

stosowania

dodatkowych środków

ochronnych

po

montażu.
Na obrotowe fotele biurowe, nogi od mebli, sprzęcie
fitness itp. należy zamontować miękkie, niegumowe

REGULARNE CZYSZCZENIE

kółka, aby uniknąć trwałego uszkodzenia podłogi.

Do czyszczenia używać odkurzacza lub mokrego mopa.

Położyć matę ochronną pod biurkiem.

W razie potrzeby użyć czystej wody z dodatkiem
łagodnego detergentu albo emulsji do czyszczenia

Zaleca

się

lub

podłóg domowych. Zalecamy stosowanie środków

ochronnych nóżek pod przedmiotami z gumowym

czyszczących Alloc do paneli winylowych, ponieważ

wykończeniem – np. nogami od krzeseł, meblami,

inne

sprzętem

uszkodzenie warstwy ochronnej podłogi.

ciężkie/ostro
wgnieceń.

umieszczenie

fitness

itp.

wykończone

filcowych

Należy
meble,

podkładek

zabezpieczyć
aby

uniknąć

preparaty

czyszczące

mogą

powodować

Nie rozlewać wody na podłogę i nie zostawiać
wody na powierzchni. Po umyciu podłogę należy
spłukać i zebrać nadmiar wody.

Uwaga: mokra podłoga może być śliska. Plamy, ślady i wycieki należy usuwać niezwłocznie po ich
powstaniu. Nie używać rozpuszczalników zawierających chlor. Nie nakładać powłok z wosku ani lakieru.
Nie stosować preparatów do konserwacji, które zawierają wosk lub olej. Nie używać mopów parowych.
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SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - CONCRETE GREIGE

06.
gwarancja
producenta
gwarancja dla pierwszego
użytkownika

wyłączenia gwarancji
• Zużycie i zarysowania spowodowane innymi czynnikami

Podłogi SPIRIT 55 XL Click Comfort i SPIRIT PRO 55

niż normalne poruszanie się osób. Zużycie jest definio-

Click Comfort są objęte gwarancją w normalnych

wane jako całkowite usunięcie dekoru na powierzchni

warunkach użytkowania, obejmującą wszelkie wady
produkcyjne

począwszy

od

daty

zakupu

przez

przekraczającej 2 cm².
• Uszkodzenia mechaniczne i inne usterki spowodowane
użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją mon-

pierwszego klienta.
produktu przy zastrzeżeniu, że panele i płytki zostały

tażu Alloc.
• Wypadki, nieprawidłowa lub nadmierna eksploatacja.

ułożone i były użytkowane zgodnie z zaleceniami

• Uszkodzenia spowodowane stosowaniem niewłaści-

zawartymi w instrukcji. Jeśli nie można znaleźć

wych metod czyszczenia lub nieodpowiednich środków

instrukcji, należy zwrócić się do producenta lub

czyszczących.

Gwarancja obejmuje wszelkie nietypowe uszkodzenia

dystrybutora/sprzedawcy albo wyszukać odpowiednią

• Uszkodzenia spowodowane kółkami meblowym, ciężki-

instrukcję na stronie internetowej www.alloc.pl.

mi krzesłami lub meblami: zaleca się stosowanie

Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych paneli SPIRIT

podkładek filcowych pod krzesła i meble, aby ograni-

XL 55 Click Comfort i SPIRIT PRO 55 Click Comfort na

czyć ryzyko zarysowania i zabrudzenia powierzchni.

produkty równoważne lub o zbliżonej jakości dostępne

• Uszkodzenia spowodowane przez piasek albo żwir:

w chwili złożenia reklamacji. Niezależnie od okolicz-

zalecane jest umieszczenie wycieraczek po wewnę-

ności gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów zakupu.

trznej i zewnętrznej stronie wszystkich wejść, aby

W ramach gwarancji możliwa jest wyłącznie wymiana

zapobiegać wnoszeniu piasku na podłogę.

produktu.

Uwzględniając

rekompensata
ryczałtowej

będzie

starzenie

oferowana

proporcjonalnie

do

się

produktu,

według
upływu

stawki
czasu

i

• Uszkodzenia

w

wyniku

zarysowania;

zmniejszony

połysk nie jest uważany za oznakę zużycia.
• Ułożenie paneli w innym układzie niż opisany w punkcie

podłogi, aby pod koniec okresu gwarancji osiągnąć

„Montaż”.
• Uszkodzenia spowodowane wilgocią w podłożu.

wartość zero.

• Wyłączone z gwarancji są w szczególności szkody

wyłącznie w odniesieniu do wartości początkowej

spowodowane nieprawidłowym montażem, alternaSPIRIT XL 55 Click Comfort: 25 lat gwarancji

tywnymi

w pomieszczeniach mieszkalnych – 10 lat

instalacją

gwarancji w lokalach komercyjnych

niewłaściwą

SPIRIT PRO 55 Click Comfort: 25 lat gwarancji

wytwarzającymi ciepło, zaplamieniem oraz uszkodze-

w pomieszczeniach mieszkalnych – 10 lat

niem na skutek użytkowania ciężkich krzeseł lub mebli.

gwarancji w lokalach komercyjnych
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produktami

stosowanymi

hydrauliczną,
ochroną

przy

montażu,

z

urządzeń,

wyciekami

podłogi

przed

urządzeniami

zastrzeżenia dotyczące gwarancji
Niniejsza

wyraźnie

określona

ograniczona

gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje o
charakterze wyraźnym lub dorozumianym. Żaden
podmiot (m.in. monterzy, dystrybutorzy, sprzedawcy, przedstawiciele, pracownicy lub agenci) nie
jest upoważniony do przejęcia w imieniu Alloc
(„Firmy”)
Firmy

żadnej

ani

odpowiedzialności

dokonywania

względem

jakichkolwiek

zmian

w zakresie obowiązków, zrzeczeń, zakresu obo-

niniejszej pisemnej gwarancji (w zakresie dozwolonym
przez prawo). Firma niniejszym wyklucza i zrzeka się
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych
zysków, niedogodności bądź jakichkolwiek innych
szkód pośrednich, szczególnych lub wynikowych.
Wymiana podłogi, której dotyczy reklamacja, na
produkt w podobnym stylu i kolorze stanowi pełen
zakres zobowiązań firmy Alloc w ramach udzielanej
użytkownikowi ograniczonej gwarancji.

wiązywania, wykluczeń ani ograniczeń gwarancji

Niezależnie

od

okoliczności

Firma

nie

ponosi

Firmy.

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie,
szczególne, uboczne bądź następcze spowodowane

W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie

dowolną przyczyną. W niektórych systemach prawnych

gwarancje (wyrażone lub dorozumiane) inne niż

nie

niniejsza

ograniczona

gwarancja

ulegają

dopuszcza

się

ograniczeń

ani

zastrzeżeń

wyłą-

dotyczących gwarancji dorozumianych. W związku z

czeniu. Dotyczy to wszelkich gwarancji wartości

tym powyższe ograniczenia lub zastrzeżenia mogą nie

handlowej lub przydatności do określonego celu, w

mieć zastosowania do danego użytkownika. Niektóre

tym między innymi skutków działania siły wyższej,

systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie bądź

aktów terroryzmu, szkód spowodowanych przez

ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, co

szkodniki lub owady, pożar, powódź lub jakiekolwiek

oznacza, że powyższe ograniczenia mogą nie mieć

inne działania albo okoliczności pozostające poza

zastosowania do danego użytkownika. W niektórych

uzasadnioną kontrolą firmy Alloc.

systemach prawnych nie dopuszcza się ograniczenia
czasu

obowiązywania

gwarancji

dorozumianej.

W

Jeśli jakakolwiek gwarancja dorozumiana wynika z

takim przypadku powyższe ograniczenia mogą nie mieć

przepisów obowiązującego prawa, wszelkie gwaran-

zastosowania

cje dorozumiane (m.in. gwarancja przydatności

ograniczona

handlowej bądź przydatności do określonego celu)

jednak użytkownikowi mogą również przysługiwać inne

są ograniczone czasowo do okresu obowiązywania

prawa, które mogą różnić się w zależności od kraju.

do

danego

gwarancja

użytkownika.

nadaje

określone

Niniejsza
prawa,
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informacje prawne
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Niniejszy dokument zawiera ogólną instrukcję montażu, która została opracowana
na podstawie najnowszych dostępnych informacji. Aby osiągnąć udany efekt
końcowy i zachować ochronę gwarancyjną, należy postępować dokładnie według
zaleceń zawartych w instrukcji.
Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje i obowiązuje aż do odwołania.
Treść odzwierciedla stan wiedzy aktualny w chwili opracowania/publikacji
niniejszego dokumentu i może zostać w dowolnym czasie zmieniona, uzupełniona
lub zastąpiona innymi informacjami.
Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji na stronie internetowej: www.alloc.pl
Wystarczy zeskanować kod QR, aby odtworzyć film przedstawiający montaż
podłogi.

