Adore Touch UNICLICK
Podstawowa instrukcja montażu
Szczegółowe instrukcje montażu można znaleźć na stronie www.adorefloors.com lub
poprzez kontakt z lokalnym dystrybutorem.
Czynności konieczne przed przystąpieniem do montażu
Upewnić się, że dany obszar jest czysty, posadzka jest równa i bez jakichkolwiek
wypukłości lub wgłębień, większych niż 3 mm na odcinku 2 m. Płytki należy transportować
i przechowywać na płaskiej powierzchni; zabrania się opierania ich na częściach bocznych
oraz na końcach. Przed rozpoczęciem montażu, płytki należy umieścić w pomieszczeniu
docelowym na minimum 48 godzin. Aklimatyzacja płytek do warunków panujących w
pomieszczeniu docelowym może być przeprowadzona szybciej, jeżeli zostaną one wyjęte
z opakowania (może działać jako izolator). Nie należy przechowywać płytek na
ogrzewaniu podłogowym, gdyż może to doprowadzić do nagrzania się dolnych płytek
bardziej ni górnych. Dodatkowo, zabrania się przechowywania płytek w pobliżu
grzejników. Zaplanować rozkład płytek tak, aby nie było konieczne docinanie niewielkich
kawałków.
Profile podstawowe (ćwiartki/ wklęski) i/lub listwy przypodłogowe można usunąć,
natomiast ościeżnice można podciąć celem ułatwienia dopasowania, jednakże nie jest to
konieczne.
Dopasowanie.
1) Ułożyć pierwszy rząd rozpoczynając od lewego rogu, wykorzystując elementy z
wypustami (krótszy profil) skierowanymi do ściany. Dociąć krótszą krawędź,
dopasowując ją do lewej ściany. Dalej układać pierwszy rząd, wykorzystując odcięte
fragmenty płytek o szerokości około 15mm (pod płytkami) tak, aby uzyskać kąt wzdłuż
łączenia części górnej. Ułożyć drugą płytkę z łączeniem części górnej (krótkie)
dokładnie nad rowkiem pierwszej płytki. Wsunąć odcięte fragmenty płytek dokładnie
pod łączenie i ścisnąć ze sobą za pomocą palców. Po zablokowaniu połączenia usunąć
odcięte fragmenty płytek z dołu tak, aby połączenie zostało umieszczone na płaskim
podłożu. Alternatywną metodą jest ułożenie drugiej płytki dokładnie nad pierwszą i
uzyskanie łączenia poprzez uderzenie gumowym młotkiem. Jednakże metoda ta może
doprowadzić czasem do uszkodzenia profilu złącza i zredukować siłę połączenia!
Następnie płytki drewnopodobne pierwszego rzędu należy układać w kierunku prawego
rogu, docinając ostatnią za pomocą ostrego noża i dopasowując ją do ściany. Cięcie
jest wykonywane za pomocą ostrego noża i po przyłożeniu do płytek długiego, prostego
elementu. Doświadczony instalator może ręcznie przecinać górną warstwę płytki, a
następnie zaginać ją w dół. Płytka powinna być swobodnie spasowana względem
ściany; zabrania się siłowego dosuwania płytki do ściany. W razie konieczności można
pozostawić szczelinę dylatacyjną. Bezpieczeństwo: należy zawsze korzystać ze
sprzętu chroniącego oczy i dłonie.
Sprawdzić, czy płytki drewnopodobne zostały ułożone równo za pomocą długiego i
równego przedmiotu lub sznurka. W razie konieczności dociąć płytki tak, aby
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zakończenie na przeciwnej ścianie wymagało użycia płytki o szerokości minimum
połowy szerokości całkowitej.
2) Rozpocząć układanie drugiego rzędu, wykorzystując odcięte fragmenty z płytek w
pierwszym rzędzie pod warunkiem, że ich długość wynosi więcej niż 200 mm i są one
oddalone o minimum 300 mm od górnej części (krótszego) połączenia w pierwszym
rzędzie. Ułożyć płytkę drewnopodobną obok pierwszego rzędu i dociąć ją dopasowując
do lewej ściany. Umieścić wypust długiej krawędzi w szczelinie płytki pierwszego rzędu
pod odpowiednim kątem (20°) i ustawić na płaskiej powierzchni sprawdzając, czy
połączenie górnej części znajduje się dokładnie nad poprzednią płytką.
Wskazówka: lekkie uderzenie w płytkę może pomóc wsunąć połączenie.
Wsunąć odcięty fragment płytki dokładnie pod łączenie i ścisnąć ze sobą. Po
zablokowaniu połączenia usunąć odcięte fragmenty płytek z dołu tak, aby połączenie
zostało umieszczone na płaskim podłożu. Dalej układać drugi oraz kolejne rzędy,
docinając je i dopasowując do prawej ściany oraz wykorzystując odcięte fragmenty do
podłożenia pod połączenie z nowym rzędem.
Wskazówka: Należy zachować losowe ułożenie połączeń, co zapewnia najlepszy efekt
końcowy. Należy unikać połączeń w tej samej linii oraz wzdłuż linii poprzecznych, gdyż
efekt końcowy może nie być zamierzony.
Wskazówka: Aby odpowiednio dopasować ostatni rząd płytek, należy je najpierw
dociąć do ściany, a następnie umieścić wypusty w rowkach. Aby utrzymać
odpowiednie napięcie połączenia przed jego zablokowaniem, należy umieścić
pomiędzy ścianą a płytką odcięty kawałek/ szpachelkę, a następnie wyciągnąć go po
zablokowaniu płytki.
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