
 

 

  

 

 
 
Instrukcja instalacji wykładziny PVC Sarlon 
 

Przygotowanie podłoża  

 Podłoże powinno być gładkie, czyste i trwale suche; wszelkie wcześniej zainstalowane 
pokrycia podłogowe należy usunąć. Forbo poleca masę wyrównująca Forbo Europlan. 
Tam gdzie liczy się szybkość instalacji i dźwiękochłonność dobrym rozwiązaniem jest 
system wyrównywania podłoży Forbo Quickfit. 

Instalacja  

 Niezwykle istotne jest przygotowanie dobrego planu instalacji. 

 Instalację przeprowadzamy w temperaturze pomieszczenia i podłoża minimum 17°C. 
Wykładzinę należy aklimatyzować przez przynajmniej 24h w takiej temperaturze, w 
której będzie odbywać się instalacja. Forbo oferuje odpowiednie narzędzia i akcesoria 
do transportu, przenoszenia i rozwijania wykładziny. 

Kleje 

 Wykładzina wymaga odpowiedniego zamocowania. Pośród produktów Forbo 
Eurostar/Eurosafe znaleźć można kleje do każdej wykładziny. 

Trasowanie i cięcie 

 Najważniejsze to dobrze zacząć. Należy zwrócić szczególną uwagę na instalację pierwszej 
rolki wykładziny. Zestaw profesjonalnych narzędzi Forbo do instalacji przyczyni się do 
perfekcyjnego rezultatu. 

Klejenie 
 

 Należy pamiętać o odpowiednim dociśnięciu powierzchni po ułożeniu rolki na warstwie 
kleju. Należy mocno docisnąć wykładzinę od środka w stronę krawędzi by wypuścić 
pęcherzyki powietrza na zewnątrz.  

 Jeżeli jest potrzeba należy przeprowadzić walcowanie, najpierw wszerz a następnie 
wzdłuż rolki. Usunąć pozostałości kleju.  

 Po zakończeniu instalacji należy zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu 
i pozostawić przyklejoną powierzchnię do całkowitego wyschnięcia, które w normalnych 
warunkach trwa do około 2 dni. 
 

Zgrzewanie 
 

 Po zachowaniu odpowiednio długiego czasu na wyschnięcie kleju po instalacji (ok. 24h) 
wykładzinę można zgrzewać na ciepło funkcjonalnymi sznurami jedno lub 
wielobarwnymi. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy higieniczną i dekoracyjną 
powierzchni. Vinylweld dostępny jest w wersji jednobarwnej.  
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Instalacja sznura Vinylweld 

 Wyfrezować rowek na głębokość 2/3 grubości wykładziny, 3.5 mm szeroki. Stosować 
nagrzewnicę z wąskim noskiem do zgrzewania, w temp. około 300°C i zgrzewać mniej 
więcej 2 m/min. Odciąć z góry nadmiar sznura, gdy spaw jest nadal ciepły. Po całkowitym 
wystygnięciu spawu wyrównać go docinając drugi raz. 
 

Odpowiednie wykończenie 

 Profesjonalny efekt końcowy można uzyskać dzięki zastosowaniu produktów 
wykończeniowych takich jak listwy podłogowe, noski schodowe i profile przejściowe. 
 

» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. « 
 
Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Forbo.  
 

 


