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Przygotowanie podł

Przygotowanie podłoża pod panele podłogowe
Przygotowanie podłoża jest bardzo ważne głównie przy układaniu podłóg drewnianych, ze względu na to, że trzeba je
przyklejać do podłoża. Więc przy instalacji parkietu czy mozaiki podłoże musi być równe, wytrzymałe, nie pylące i suche. Przy
panelach natomiast sytuacja jest uproszczona, wystarczy, żeby podkład był równy i suchy. Podłożem dla paneli może być
stara podłoga z: mozaiki, parkietu, lastryka, z płytek ceramicznych lub PCV. Panele można również ułożyć na wykładzinie o
krótkim włosie. Należy wówczas sprawdzić czy nie ma na wykładzinie wybrzuszeń. W razie potrzeby jej fragmenty należy
podkleić. Po takim przygotowaniu kładziemy panele, ale bez pianki podkładowej. W ten sposób oszczędzamy na piance, ale
radzilibyśmy raczej zerwanie starej wykładziny i użycia podkładu.

Przy pozostałych podłożach tj. parkietach, mozaice czy PCV należy użyć pianki podkładowej i układać panele wg standardowej
instrukcji. Należy jednak sprawdzić, czy stary parkiet lub mozaika jest dobrze przyklejona (jeżeli nie, to trzeba uzupełnić klej).

Przy surowych posadzkach nierówności nie mogą przekroczyć 3 mm. Sprawdzamy to przykładając do podłoża łatę (prostą
deskę) o długości 2,5 - 3 m i przesuwamy ją po podłodze obserwując prześwity. W razie większych nierówności trzeba użyć
masy samopoziomującej (opis niżej). W przypadku dziur i szpar w podłodze należy je uzupełnić zaprawą.

Panele można układać również na ślepe podłogi np. deski podłogowe na legarach. Deski muszą być stabilne i wytrzymałe (nie
spróchniałe). W takim przypadku panele kładziemy w poprzek desek - prostopadle do nich. Najlepiej, żeby najpierw na deski
położyć płyty, np. sklejkę, aby uzyskać stabilność. Płyty należy przykleić i przykręcić śrubami do podłoża.

UWAGA: Samych paneli nie wolno układać na legarach, ani bez pianki.

Wyrównanie posadzki
Posadzka o nierównościach do ok. 5mm może być wyrównana za pomocą wylewki samopoziomującej. Jest to najprostszy
sposób wyrównania podłogi. Masa samopoziomująca, jak nazwa wskazuje, sama rozpływa się po podłodze niwelując
nierówności. Najpierw należy oczyścić podłoże z kurzu i kamyków. Następnie wylewamy płynną masę gruntującą. Jest to biała
ciecz, która wspomaga przyjmowanie masy. Wylewka samopoziomująca musi być dosyć rzadka, ale nie takiej konsystencji jak
woda. Po przygotowaniu wylewki nie należy pozostawiać jej dłużej niż 10min w wiadrze. Jeżeli pomieszczenie jest dosyć duże
możemy je podzielić na kilka części za pomocą kantówek, żeby mieć później dostęp do nowo wylanej podłogi. Wylewkę
zaczynamy od najdalszej w stosunku do drzwi części pomieszczenia. Wylewamy pierwszą partię masy (oczywiście nie przed
wejściem). Niestety trzeba jej trochę pomóc - należy masę lekko rozprowadzić kielnią, aby rozpłynęła się zakrywając całą
powierzchnię wydzielonej podłogi. Należy tak zrobić z każdym oddzielonym odcinkiem pokoju. Dziury po deskach na podłodze
możemy później uzupełnić również masą, lub zaprawą cementową (jeżeli są duże). Przed układaniem paneli trzeba odczekać
ok. 48h (o ile warstwa nie jest zbyt gruba), aby podłoga była całkiem sucha, masa zmieni kolor na jasno-szarą i w dotyku nie
będzie wilgotna. Teraz możemy sprawdzić równość podłogi łatą - powinna być prosta.

Przy układaniu paneli na nowo wylaną podłogę radzilibyśmy użyć pianki podkładowej z izolacją lub z folią.

page 1 / 1

