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INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN DYWANOWYCH 
 
 
 
Układając wykładziny dywanowe z włókien naturalnych lub syntetycznych należy pamiętać, 
że mają one różne właściwości. Przed montażem wykładzin należy zasięgnąć dokładnych 
informacji o wyrobie u sprzedawcy.  Wykładziny dywanowe produkowane są z różnych 
włókien i należy pamiętać, że trwałość  oraz wytrzymałość  jest inna dla każdej wykładziny. 
Należy więc dobrać odpowiedni produkt do miejsca jego użytkowania. 
 
Przygotowanie podłoża 
Najważniejszym elementem w procesie instalacji wykładzin jest właściwe przygotowanie 
podłoża. Gwarantuje ono długoletnią i bezproblemową eksploatacje wykładziny. Podłoże pod 
wykładziny dywanowe musi być suche, czyste od wszelkich zanieczyszczeń, odpowiednio 
równe i odpowiednio wytrzymałe na stosowne obciążenia. Dla uzyskania niezbędnej gładkości 
i równości wymagane jest wygładzenie powierzchni masą samopoziomującą. Podłoża 
(szlichty) zbudowane są z frakcji dużo większych (piach) niż frakcja mas samopoziomujących 
(frakcja podobna do mąki). W przypadku nie stosowania mas samopoziomujących, w trakcie 
nanoszenia kleju, dochodzi do wyczesywania słabiej związanych ziarenek piachu, które są nie 
do zauważenia w kleju, natomiast po przyklejeniu wykładziny ma znaczący efekt na 
przyspieszenie zużycie wykładziny (odklejanie od podłoża, miejscowe podnoszenie się 
wykładziny). Reasumując, warto zaznaczyć, że prawidłowo przygotowane podłoże decyduje, o 
powodzeniu całego przedsięwzięcia, jakim jest instalacja wykładzin dywanowych w obiekcie i 
domu. 
 
Montaż wykładzin dywanowych  
Każdy montaż powinien być poprzedzony przygotowaniem podłoża oraz sporządzaniem 
planu instalacji wykładzin dywanowych. Na planie, oprócz zaznaczonych pomieszczeń i ich 
wymiarów powinny być naniesione poszczególne bryty wykładziny z zaznaczeniem  
ich kolejności w stosunku do rolki, z której są odcinane. Należy uwzględnić właściwą 
kolejności rolek pochodzących z jednej serii produkcyjnej oraz, co jest bardzo istotne przy 
dużych otwartych powierzchniach, właściwe rozplanowanie poszczególnych serii 
produkcyjnych. Przygotowanie planu instalacji pozwoli dobrze wykorzystać materiał oraz 
uniknąć błędów w postaci różnicy odcieni na dwóch sąsiednich kawałkach wykładziny. Efekt 
estetyczny i bezproblemowa eksploatacja podłogi uzależniona jest od dokładności w 
wykonaniu samego montażu. Należy zadbać o dokładne docinanie wykładzin, precyzyjne ich 
ułożenie i dociśnięcie przy użyciu specjalistycznych narzędzi monterskich. Niezwykle istotne 
jest staranne wykonaniem połączeń. Wszystkim klientom zalecamy zlecenie montażu 
wykładzin firmom specjalistycznym. 
 
 
Ogrzewanie podłogowe 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że nie każda wykładzina nadaje 
się do tego celu. Wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę 
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przekraczająca 30 stopni C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym 
nieodwracalnym zmianom.  
 
 
Oznaczenia 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, 
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. 
spowodować mogą odbarwienia.  
 
INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN DYWANOWYCH 
 
Przygotowanie 
Masą samopoziomującą wyrównujemy wszystkie nierówności podłoża lub usuwamy 
zanieczyszczenia i stary klej po poprzedniej wykładzinie. Podłoże podczas układania 
wykładziny musi być suche, równe i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Do 
przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna 
być wyższa niż 2%. 
 
Przed ułożeniem 

Zanim zaczniesz sprawdź znaki (strzałki na spodzie wykładziny) które, wskazują kierunek układania i 

układaj zgodnie ze strzałkami. W przypadku ich braku każdy bryt wykładziny należy układać w tym 

samym kierunku. Układając bryty wykładziny w tym samym pomieszczeniu należy używać rolek o 

tym samym numerze seryjnym. Zaleca się układać rolki kolejno numerami. 

 

Układanie 

Rozkładamy wykładzinę dywanową w pomieszczeniu. Powinna ona zachodzić na ściany na wysokość 

 nie mniej niż 5cm. Rozłożoną wykładzinę należy pozostawić na podłodze na kilka godzin, na przykład 

na noc, aby przy układaniu nie powstawały załamania. W przypadku montażu wykładziny z włókien 

naturalnych muszą „aklimatyzować się” w temperaturze pomieszczenia przez co najmniej 24 godzi-

ny. Następnie odmierzamy szerokości brytów/pasów z 2% naddatkiem (ze względu na własności hi-

groskopijne może nastąpić skurcz wykładziny).  

 

Przycinanie 

Wykładzinę mocno dociskamy wzdłuż linii łączącej ścianę z podłogą, i za pomocą specjalnego profilu 

do cięcia wykładzin lub wysuwanego noża, przycinamy (wymieniamy regularnie ostrze noża).  

Przyklejenie na całej powierzchni 
Wykładziny dywanowe powinny być przyklejone na całej powierzchni, nanosimy klej na 
podłoże i rozprowadzamy go równomiernie uzębioną szpachelką. Na początku pokrywa się 
klejem tylko połowę powierzchni podłoża. Ilość naniesionego kleju powinna wynosić 
600 g/m2. Następnie kładziemy wykładzinę dywanową na podłożu z jeszcze wilgotnym 
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klejem (obcinane krawędzie także powinny być zwilżone klejem). Dociskamy wykładzinę do 
pokrytego klejem podłoża i za pomocą wałka rozprowadzamy klej na boki (teraz także 
dokonujemy ewentualnych korekt). Pamiętaj brzegi i łączenia wymagają szczególnej troski 
odpowiednia  ilość kleju powinna być użyta na łączeniu oraz brzegu wykładziny. Wykładzinę 
należy mocno docisnąć w miejscach łączenia (najlepiej przez specjalny wałek dociskowy). 
Pamiętajmy o wietrzeniu pomieszczenia, w którym układamy wykładzinę. 
 
 

Naroża wewnętrzne 

Po przyklejeniu wykładziny należy całkowicie odciąć zawinięte do góry brzegi. Przy narożach 
wewnętrznych przecinamy najpierw wykładzinę po przekątnej. Nie należy jednak nacinać jej 
do samej podłogi, lecz pozostawić część nie przeciętą. Należy zawsze zwracać uwagę na to, by 
nóż używany do przecinania wykładziny był ostry (wymieniamy regularnie ostrze noża). 

 

Dopasowanie naroży wewnętrznych 

Wystające, rozcięte części wykładziny wciskamy do wnętrza naroża. Teraz można odciąć zawinięte 

do góry brzegi wykładziny. Docinamy mniejszymi fragmentami i sprawdzamy prawidłowość cięcia 

(wymieniamy regularnie ostrze noża).  

 

Naroża zewnętrzne 

Również w przypadku naroży zewnętrznych, nie należy przecinać wykładziny do samej podłogi. Po-

stępujemy podobnie, jak w przypadku naroży wewnętrznych pokoju, odcinamy zawinięte do góry 

części wykładziny (wymieniamy regularnie ostrze noża).  

Drugi arkusz wykładziny 
Jeżeli jedna długość wykładziny nie wystarczy na pokrycie całej długości wykładanej 
powierzchni, dopasowujemy drugi arkusz wykładziny na zakładkę, tak, aby zachodziły na 
siebie nie mniej niż  3cm, a łączone brzegi przycinamy. Obie warstwy wykładziny przecinamy 
jednocześnie (wzdłuż kątownika lub prowadnicy). W ten sposób otrzymujemy łączenie 
wykładziny bez szwu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby kierunek splotu pętelek/włosia 
wykładziny był identyczny w obu łączonych pasach, dopasować wzory na łączeniach oraz o 
sprawdzeniu czy drugi arkusz pochodzi z tej samej partii produkcyjnej (układaj rolki kolejno 
numerami). 
 
Dociśnięcie wykładziny do podłoża 
Zalecane jest odpowiednie dociśnięcie wykładziny do podłoża przez specjalny wałek 
dociskowy. 
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Drzwi i progi 

Przy drzwiach i na progach należy wykonać dokładne pomiary. Następnie tępą stroną noża dociska-

my wykładzinę i obcinamy z naddatkiem ok. 0,5 cm od linii zagięcia. Nadmiar wykładziny wciskamy 

nożem lub tępym narzędziem pod próg drzwi, a wzdłuż ścian mocujemy listwy przypodłogowe lub 

cokołowe. 

 

Zakończenia wykładziny 

W miejscach łączenia wykładziny dywanowej z podłogą drewnianą, ceramiczna lub inną  mocujemy 

jej brzegi za pomocą specjalnej, metalowej listwy wykończeniowej. 

 

Przed eksploatacją 

Odczekaj 24 godziny przed użytkowaniem lub ustawieniem mebli. 

 
 


