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Przechowywanie i transport 
 
Rozmiar opakowania płytek dywanowych IVC 

będzie zależał od wybranego produktu. W celu 

uzyskania prawidłowych informacji na temat 

opakowań prosimy o zapoznanie się ze 

specyfikacjami technicznymi, które są 

dostępne na stronie handlowej IVC: 

http://www.ivc-commercial.com/. Każdy 

pojedynczy karton będzie również nosił etykietę 

z określonymi informacjami o opakowaniu, 

liczbie sztuk, wielkości płytek i zawartości. 

Należy pamiętać, że płytki dywanowe należy 

przechowywać i transportować na płaskiej 

powierzchni. 

 

Przed montażem 

 
Kontrola wzrokowa 

 
Produkt należy sprawdzić przed montażem. 

Jakość, kolor i partia włókna są wskazane na 

każdym opakowaniu (patrz przykład poniżej). 

Kierunek , partia włókna i kolor są wskazane na 

odwrocie każdej płytki dywanowej. Należy 

sprawdzić, czy informacje te są zgodne z 

zamówieniem, tj. czy ilości są prawidłowe i czy 

nie ma widocznych uszkodzeń opakowań. 

Zalecamy, aby do każdego montażu zawsze 

używać materiałów z jednej partii prodkcyjnej, 

ponieważ nie możemy zagwarantować 

dopasowania odcieni pomiędzy różnymi 

partiami. 

 

 

 

 

Prawidłowość montażu 
 

• Podłoże, na którym nastąpi montaż płytek 

dywanowych IVC, musi być twarde, 

gładkie, czyste i suche, a także wolne od 

wad i odpowiednie do tego celu. 

• Płytki dywanowe IVC nadają się do 

montażu na wszystkich typach podłóg 

podniesionych zgodnie z normą EN 12825  

• Płytki dywanowe IVC nadają się wyłącznie 

do układania wewnątrz pomieszczeń. 

 

 

Skład, budowa i jakość podłoża 
 

Znajomość składu i budowy dostarcza cennych 

informacji, które pozwalają na prawidłowe 

sprawdzenie dopuszczalnej wilgotności, 

wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie 
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podłoża. Ponadto wskazuje sposób 

przygotowania podłogi, rodzaj masy 

poziomującej i ewentualną barierę 

przeciwwilgociową, która może być potrzebna 

w procesie montażu. 

 

W przypadku niejasności lub wątpliwości co do 

jakości lub składu podłoża należy 

skontaktować się z producentem lub dostawcą 

masy poziomującej lub szpachlowej. 

 

 

Przepisy krajowe 
 

Warunki w miejscu montażu i sam montaż 

powinny zawsze być zgodne z odpowiednimi 

krajowymi przepisami i normami w zakresie 

montażu. 

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 

Nieprawidłowości podłoża 
 

Odpowiednie przygotowanie podłoża zapewni 

bezproblemowy montaż. Wygląd płytek 

dywanowych IVC będzie tak dobry, jak jakość 

podłoża, na którym będą montowane. 

Podłoża powinny być przygotowane zgodnie z 

normą BS5325 lub odpowiednimi normami 

krajowymi i europejskimi. 

 

Podłoże musi być twarde, gładkie, czyste i 

suche, a także wolne od wad i odpowiednie do 

tego celu. W razie potrzeby należy zeskrobać i 

usunąć stare kleje oraz luźną zalegającą masę 

poziomującą. Należy upewnić się, że podłoże 

jest płaskie i wolne od substancji chemicznych i 

innych zanieczyszczeń. 

 

Podłoża drewniane muszą być solidne, płaskie, 

suche i bezpiecznie zamocowane. Nierówne 

powierzchnie powinny być wyrównane poprzez 

zastosowanie sklejki o grubości 6 mm, co może 

wymagać uszczelnienia, aby zapobiec 

absorpcji nałożonego kleju. 

 

 

Zawartość wilgoci w podłożu 
 

Zawartość wilgoci w podłożu musi być zgodna 

z lokalnymi lub krajowymi normami w zakresie 

układania tekstylnych pokryć podłogowych. 

 

Podłoża betonowe i kamienne leżące 

bezpośrednio na ziemi powinny posiadać 

skuteczną, odporną na wilgoć membranę 

(DPM) zgodnie z krajowymi normami 

dotyczącymi układania tekstylnych pokryć 

podłogowych. Należy postępować zgodnie ze 

szczegółowymi wytycznymi producenta 

dotyczącymi montażu nakładanej powierzchni 

DPM i stosowania masy poziomującej. Wykaz 

zalecanych producentów i dostawców może 

być dostarczony przez IVC. 

 

Ważne: Montaż podłóg nie powinien 

rozpocząć się, dopóki instalator nie dokona 

oceny i akceptacji podłoża i warunków 

montażu. 

 

 

Aklimatyzacja 
 

Płytki dywanowe IVC muszą aklimatyzować się 

w miejscu instalacji przez co najmniej 24 

godziny przed montażem. Przestrzeń, w której 

mają być układane płytki dywanowe, musi być 

utrzymywana w temperaturze otoczenia 

wynoszącej co najmniej 15°C i przy wilgotności 

względnej mniejszej niż 75% (najlepiej poniżej 

65%). 

 

Warunki termiczne 
 

Powyższe warunki muszą być przestrzegane 

przed montażem, w jego trakcie i po montażu. 

Powyższe warunki powinny być przestrzegane 

aż do całkowitego wyschnięcia używanego 

kleju, co może trwać do 75 godzin. 

 

Temperatura podłoża nie może być niższa niż 

10°C i powinna być wyższa o co najmniej 3°C 

powyżej punktu rosy powietrza otoczenia. 

Temperatura powierzchni podłoża w żadnym 

wypadku nie może być niższa od punktu rosy 

powietrza otoczenia. 
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Ogrzewanie podłogowe 
 

Płytki dywanowe IVC mogą być stosowane 

wraz z tradycyjnymi wodnymi systemami 

ogrzewania podłogowego. System ogrzewania 

podłogowego należy wyłączyć co najmniej 24 

godziny przed ułożeniem płytek dywanowych. 

Po zamontowaniu ogrzewania podłogowego 

należy stopniowo zwiększać temperaturę o 5°C 

dziennie, aż do osiągnięcia standardowych 

warunków pracy. 

 

 

Chłodzenie podłogowe 
 

Płytki dywanowe IVC mogą być również 

montowane na systemach chłodzenia 

podłogowego. Temperatura zasilania wody 

chłodzącej nie może jednak spaść poniżej 

temperatury punktu rosy. Temperatury poniżej 

tego punktu powodują kondensację i dlatego 

mogą uszkodzić wykładzinę podłogową lub 

sprzyjać rozwojowi pleśni. Nie należy ustawiać 

termostatów w pomieszczeniu na temperaturę 

niższą o więcej niż 5°C od temperatury 

pokojowej. 

 

 

Rozpoczęcie montażu 
 

Zasady ogólne 
 

Najpopularniejszą i najprostszą metodą jest 

rozpoczęcie pracy na w pełni prostej linii przez 

najdłuższy odcinek obszaru, a następnie 

montaż w lewo i w prawo. Należy określić 

preferowany kierunek układania płytek 

dywanowych IVC. Należy dokładnie zmierzyć 

szerokość przestrzeni i obliczyć proporcjonalny 

rozkład pierwszego i ostatniego rzędu. 

Następnie należy zaznaczyć linię początkową 

na podłodze za pomocą liniału i ołówka lub 

kredy. Pierwszy rząd zostanie zamontowany 

wzdłuż tej linii. 

 

 

Mocowanie 
 

1. Mocowanie za pomocą zalecanego płynu 

antypoślizgowego tackifier  

 

Płytki dywanowe IVC lub panele przylegają do 

siebie z zachowaniem odpowiedniej twardości. 

Mocowanie nie może być zbyt luźne, ponieważ 

umożliwi to pojawienie się szczelin. Mocowanie 

nie może być zbyt ciasne, ponieważ krawędzie 

płytek dywanowych zostaną ściśnięte, co 

spowoduje, że krawędzie zagną się i ulegną 

odkształceniu. Cały obszar powinien być 

zamocowany za pomocą zalecanego płynu 

antypoślizgowego Tackifier, zgodnie z 

zaleceniami producentów. 

 

• W przypadku naszego systemu podłoża 

EcoFlex Statera (70% zawartości 

materiałów pochodzących z recyklingu) 

zalecamy stosowanie systemu podłoża Uzin 

1000 lub równoważnego. 

• W przypadku naszego systemu podłoża 

EcoFlex NXT (35% zawartości materiałów 

pochodzących z recyklingu) zalecamy 

stosowanie systemu podłoża Uzin 2100 lub 

równoważnego. 

 

Nigdy nie należy ciąć fragmentu wykładziny 

dywanowej na innym fragmencie wykładziny 

dywanowej, ponieważ grozi to nadmiernym 

wniknięciem ostrza i odcięciem pętli na 

fragmencie znajdującym się pod spodem. 

 

2. Mocowane z użyciem podkładek 

samoprzylepnych flexlok 

 

W ten sposób zostanie utworzona połączona 

podłoga pływająca. Należy umieścić 

przynajmniej jedną zakładkę pod każdym 

rogiem tak, aby deski lub płytki były 

przymocowane do siebie nawzajem na 

odwrotnej stronie. Płytki dywanowe IVC lub 

panele powinny przylegać do siebie z 

zachowaniem odpowiedniej twardości. 

Mocowanie nie może być zbyt luźne, ponieważ 

umożliwi to pojawienie się szczelin. Mocowanie 

nie może być zbyt ciasne, ponieważ krawędzie 

płytek dywanowych zostaną ściśnięte, co 

spowoduje, że krawędzie zagną się i ulegną 

odkształceniu. 
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Zalety: 

 

• Łatwość montażu i demontażu  

• Szybki montaż (również w środowiskach o 

dużym natężeniu ruchu)  

o Oszczędność czasu i kosztów  

o Natychmiastowa dostępność  

• Elastyczność: łatwość dostępu do podłoża 

• Łatwość naprawy • Możliwość zdjęcia i 

wielokrotnego użytku, bez uszkodzeń 

podłoża 

 

 
 

 

Kierunek włókien 
 

Płytki dywanowe IVC mogą być układane na 

różne sposoby w zależności od produktu. Przed 

rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z 

naszymi specyfikacjami technicznymi i/lub 

opakowaniem w celu określenia zalecanych 

instrukcji dla montowanego produktu. Pomoże 

w tym tylna strona płytki dywanowej. Zawiera 

wiele informacji (partia włókna , kolor, kierunek 

włókien itd.). Informacje wskazane na odwrocie 

naszych płytek dywanowych: 

 

- Partia włókna: np. 1001156.001 – Przy 

zamawianiu materiału każda powierzchnia 

podłogi powinna być określona z tej samej 

partii włókna. Partia włókna jest wyraźnie 

oznaczona na opakowaniu i na odwrocie 

każdej płytki dywanowej i musi być 

sprawdzona przed ułożeniem. 

 

- Kolor: np. 839 Kolor jest wyraźnie oznaczona 

na opakowaniu i na odwrocie każdej płytki 

dywanowej i musi być sprawdzona przed 

ułożeniem. 

 

- Kierunek włókien: Każda płytka dywanowa 

posiada strzałkę z tyłu, która wskazuje 

kierunek włókien. Strzałka może być 

wykorzystana do montażu produktu na 

różne sposoby. Niektóre z tych możliwości 

przedstawiono poniżej. Zalecamy 

sprawdzenie zalecanej metody montażu 

produktu przed jego rozpoczęciem. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Jednokierunkowo : 

Bez przesunięcia między 

płytkami. Wszystkie płytki 

ułożone w jednym kierunku 

strzałek. 

Szachownica : 

Bez przesunięcia między 

płytkami, płytki obracamy co 

drugą strzałkę o 90 °  

Układ co pół płytki : 

Każda płytka przesunięta w 

poziomie o pół długości, tak 

by nie schodziły się 

wierzchołki. Strzałki w tym 

samym kierunku. 

Układ ciosany : 

Każda płytka przesunięta w 

pionie o pół długości, tak by 

nie schodziły się wierzchołki. 

Strzałki w tym samym 

kierunku. 

Wielokierunkowo : 

Bez żadnej reguły 

układania.  Płytki można 

układać niezależnie od 

kierunku włókna. 
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Warunki i zasady 
 

Po zamontowaniu maksymalnej powierzchni 

100 m², należy przystąpić do przeprowadzenia 

właściwej oceny. W przypadku wykrycia 

jakichkolwiek odchyleń od pierwotnej 

specyfikacji i/lub błędu produkcyjnego, należy 

powiadomić firmę IVC o tym fakcie przed 

przystąpieniem do montażu. Należy umożliwić 

firmie IVC podjęcie niezbędnych działań. 

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących 

instalacji może doprowadzić do wygaśnięcia 

gwarancji IVC. Firma IVC nie ponosi 

odpowiedzialności za błędy i/lub uszkodzenia 

wynikające z nieprofesjonalnego montażu. 

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w 

odniesieniu do prawidłowego montażu i 

konserwacji płytek dywanowych. 

 

 

 

W celu uzyskania kompletnych warunków 

gwarancji należy skontaktować się z 

przedstawicielem do spraw płytek 

dywanowych IVC. 
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