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CZYM SĄ PŁYTKI
DYWANOWE
MINITUFT ?
®

Płytki dywanowe modulyss charakteryzują się bogatą gamą
kolorystyczną oraz różnorodnością faktur i wzornictwa.
Jednym słowem, oferują nieograniczone możliwości twórcze.
Jedynie prawidłowe wykonanie montażu płytek dywanowych
pozwala na uzyskanie optymalnych rezultatów, w związku z
czym prosimy o dokładne przestrzeganie niniejszej instrukcji.
Płytki dywanowe Minituft są zaprojektowane w stylu czystego
minimalizmu. Niemniej jednak, ze względu na ich strukturę,
należy podczas prac zwracać jak największą uwagę na
detale, co umożliwi idealne wykonanie prac i zadowalający
efekt końcowy. Produkty o klasycznym splocie pętelkowym
oraz produkty przeplatane niższymi i wyższymi pętelkami
maskują niedoskonałości podłoża i zapewniają normalne,
dopuszczalne dla płytek dywanowych tolerancje. W
przypadku konstrukcji minituft, ze względu na ograniczoną wysokość płytek dywanowych, podłoże musi być
bardzo precyzyjnie wykonane i wyrównane, a same
płytki muszą do siebie ściśle przylegać.
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PRZED
ROZPOCZĘCIEM
PRAC

Kontrola

24h

aklimatyzacja

Na każdym opakowaniu wyszczególniona jest jakość, kolor
i numer serii. Informacje te, wraz ze strzałką wskazującą
kierunek runa, znajdują się na tylnej stronie każdej płytki
dywanowej. Dla uzyskania optymalnego rezultatu, istotne jest
by w pomieszczeniu używać płytek z tej samej partii. Dlatego
też, przed przystąpieniem do prac należy zawsze kontrolować dostarczony materiał.

Ogrzewanie podłogowe
C M020 2729668 0519

W pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie
podłogowe musi zostać wyłączone na co najmniej 24
godziny przed położeniem wykładziny. Co więcej, w
celu odparowania wilgoci, system ogrzewania podłogowego
powinien działać przez co najmniej 10 dni przed położeniem
płytek dywanowych.
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48 godzin po zakończeniu układania płytek dywanowych,
temperatura systemu ogrzewania podłogowego może
wzrastać stopniowo o 5°C na dzień, do osiągnięcia standardowej temperatury grzewczej z maksimum 27°C, mierzonej
na tylnej stronie płytki.
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Aklimatyzacja & warunki otoczenia
Przed rozpoczęciem prac, należy umieścić wszystkie opakowania na płaskiej powierzchni pomieszczenia, w którym
wykładzina ma zostać położona. Następnie, należy otworzyć
pudełka z góry lub z boku i pozostawić płytki do aklimatyzacji
na co najmniej 24 godziny. Temperatura w pomieszczeniu
powinna wynosić co najmniej 18°C i maksymalnie 28°C.
Wilgotność względna od 30% do 65%.

PRZYKŁAD
Kierunek montażu
Płytka C (może to być również A, B lub D)
Kod jakości
Partia barwników
Oznakowanie rolki lateksu
Lewa rolka (lub R, Prawa rolka)
Data produkcji
Przydatność bitumu
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JAK
PRZYGOTOWAĆ
PODŁOŻE
Ogólne
Płytki dywanowe modulyss można kłaść na dowolnym
rodzaju podłogi, pod warunkiem, że jest ona sucha, wolna
od wad, czysta, odporna na tłuszcz, nie zawiera rozpuszczalników, jest twarda, wytrzymała i równa. Pozostałości poprzednich wykładzin podłogowych lub klejów należy
usunąć.
Temperatura podłoża musi wynosić od 15°C do 25°C, a
wilgotność nie może przekraczać 3% (standardowa metoda
pomiaru CM) lub 5% (metoda pomiaru za pomocą miernika
Protimeter).
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Podłoże musi być stabilne i równe i nie może powodować
widocznych nieregularności i odkształceń zamontowanej
wykładziny. Jakość podłoża musi być zgodna ze stndardem
TV 262 (WTCB). Nierówności podłoża nie mogą być
większe niż 1 mm na szerokości 200 cm.

5 – 9pH

15 – 25°C
Prace na podłogach podniesionych
W przypadku układania płytek dywanowych na podłogach
podniesionych, wymagana jest kontrola zgodności kształtu
konstrukcji i montażu podłogi ze standardem TV 262 (WTCB).

Prace na płycie betonowej
Jeśli płytki dywanowe są kładzione bezpośrednio na płycie
betonowej, przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić
podłoże pod kątem zgodności ze standardem TV 262
(WTCB). Dodatkowo należy zbadać powierzchniowy poziom
pH i wilgotność podłoża betonowego.

➜

➜

PH powierzchni: pH betonu musi być badane w kilku
losowo wybranych punktach na całej podłodze. Wysokość
pH musi mieścić się w przedziale 5 - 9pH. W przeciwnym
razie konieczne jest podjęcie działań korekcyjnych.
Wilgotność: beton musi być badany pod względem
wilgotności i spełniać następujące wymagania:
• Nieogrzewane podłoża betonowe:
poniżej 2,0 CM% - 75% rH (UK)
• Ogrzewane podłoża betonowe:
poniżej 1,8 CM% - 75% rH (UK)

7

04

JAK MONTOWAĆ
PŁYTKI DYWANOWE
MINITUFT
®

Pracę należy rozpocząć
od punktu środkowego
W pierwszej kolejności należy dokonać pomiaru pomieszczenia, co ma na celu znalezienie najlepszego punktu
startowego. Właściwe planowanie powinno zapobiegać
konieczności przycinania płytek obwodowych o ponad
połowę ich szerokości.

Wykonanie prac
Wszystkie płytki dywanowe należy kłaść pojedynczo. Do
układania płytek dywanowych nie wymagane jest stosowanie
kleju trwałego, dlatego też zalecane jest użycie płynu antypoślizgowego lub półtrwałego. Wspomniane, nietwardniejące
rodzaje kleju charakteryzujące się długotrwałą przyczepnością są łatwiejsze w usuwaniu.
Uwaga: ze względu na ograniczoną wysokość płytek
dywanowych minituft, muszą one do siebie ściśle
przylegać.
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Płytki serii Opposite & Opposite Line można montować
jedynie w układzie typu ‚szachownica’, podczas gdy
płytki pochodzące z serii Blaze & Grind można instalować w układzie typu ‚szachownica’ lub z przesunięciem
o 50% wzdłuż lub wszerz. Na kartach technicznych płytek
modulyss wymienione są sposoby montażu odpowiednie dla
stosowanego produktu.

METODA MONTAŻU PŁYTEK DYWANOWYCH
BLAZE, OPPOSITE, OPPOSITE LINES & GRIND
SZACHOWNICA oznacza, że strzałka
z tyłu płytek dywanu jest na przemian
obracana o 90°.

Następnie, należy podzielić pomieszczenie na ćwiartki,
rysując kredą na podłodze linie łączące ze sobą środkowe
punkty każdej przeciwległej ściany.

Dwie środkowe linie muszą przecinać się pod kątem prostym
w środku pomieszczenia. Układanie płytek dywanowych z
zastosowaniem techniki piramid należy rozpocząć korzystając z linii narysowanych kredą.

UKŁAD TYPU ‚CEGŁA’ oznacza, że każda
płytka jest przesunięta poziomo o pół rzędu,
tak aby cztery punkty narożne nigdy się nie
pokrywały.

M020 2729668 0519
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Strzałka z tyłu płytki wskazuje kierunek
układu.
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METODA MONTAŻU PŁYTEK DYWANOWYCH
BLAZE & GRIND
ASHLAR oznacza, że każda płytka jest
pionowo przesunięta o pół rzędu, tak aby cztery
punkty narożne nigdy się nie pokrywały.

C

Przykład montażu wzoru szachownicy
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JAK CHRONIĆ
PODŁOGĘ
PO MONTAŻU

Cięcie płytek
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W większości przypadków, do ukończenia prac w pomieszczeniu konieczne jest dopasowanie płytek dywanowych
poprzez cięcie ich za pomocą noża Stanley lub odpowiedniego noża podłogowego. Płytki dywanowe są cięte po
stronie podłoża.

Ochrona podłogi po montażu
W przypadku konieczności użycia pomieszczenia przez
innych fachowców należy zapewnić wykładzinie podłogowej
należyte zabezpieczenie.
Ciężkie meble należy przemieszczać na płytach z płyty
pilśniowej, zapobiega to uszkodzeniu dywanu.
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JAK
PIELĘGNOWAĆ PODŁOGĘ
Konserwacja
Dla uzyskania optymalnych wyników wymagane jest prawidłowe i regularne czyszczenie płytek dywanowych minituft.
Płytki dywanowe należy czyścić i konserwować zgodnie z
zaleceniami modyluss dotyczącymi czyszczenia (*).
Środki prewencyjne
W pomieszczeniach o nasilonym ruchu pieszym najlepiej
wybrać jest wykładzinę o ciemniejszym kolorze i nieregularnym wzorze. Przy wejściu z zewnątrz lub z silnie
zabrudzonych obszarów, zalecamy również montaż
efektywnej i odpowiednio długiej strefy oczyszczania
(minimum dziewięć metrów).
Rutynowe czyszczenie
Podstawą codziennej konserwacji jest odkurzanie wykładziny
za pomocą odkurzacza szczotkowego. W ten sposób można
usunąć około 80% brudu z dywanu.
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Specjalistyczna konserwacja
Celem konserwacji specjalistycznej jest utrzymanie czystości
dywanu i utrzymanie jednolitego wyglądu. W zależności od
stopnia zabrudzenia zalecamy dwie metody czyszczenia:

WARUNKI
OCENY
JAKOŚCI

Lekkie zabrudzenia: w przypadku lekkich zabrudzeń
zalecamy stosowanie metody bonetowania. W pierwszej
kolejności na powierzchnię należy zaaplikować preparat
Crystal Dry Extra . Następnie szczotkować powierzchnię za
pomocą maszyny do bonetowania, do której przymocowana
jest pad z 100% bawełny. Po całkowitym wyschnięciu czyszczonej powierzchni wykładzina powinna zostać odkurzona.
®

Obszary mocno zabrudzone: w przypadku silnego zabrudzenia zaleca się stosowanie metody kapsułkowania.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć widoczne
zanieczyszczenia za pomocą Crystal Spot Remover i
Spotting Tool . Następnie zastosować metodę kapsułkowania
za pomocą urządzenia Smart Care Trio System. Następnie
należy sprawdzić stan wykładziny. Jeśli wymagane będzie
dodatkowe oczyszczenie, należy zastosować metodę
bonetowania i nawilżyć wykładzinę środkiem czyszczącym
Crystal Dry Extra .

Ocena jakości

®

®

®

®

OSTRZEŻENIE: Stosowanie metody ekstrakcji z
użyciem gorącej wody do czyszczenia produktów
modulyss minituft jest niewskazane. Produkty te
wymagają niskiego nawilgocenia lub czyszczenia na
sucho.
®

Przed przeprowadzeniem oceny jakości dopuszczalne jest
wykonanie montażu maksymalnie 100m² powierzchni. W
przypadku, gdy zauważalna jest niezgodność z oryginalnymi
specyfikacjami i/ lub zostaje wykryty błąd produkcyjny,
modulyss musi zostać o tym poinformowany przed dalszym
montażem płytek dywanowych.

15-letnia gwarancja
Dla uzyskania optymalnych wyników i utrzymania 15-letniej
gwarancji konieczny jest prawidłowy montaż płytek

dywanowych minituft oraz ich regularne czyszczenie. Płytki
dywanowe należy montować zgodnie z zaleceniami instrukcji
montażu modulyss minituft, a także czyścić i konserwować
zgodnie z zaleceniami modulyss dotyczącymi czyszczenia
płytek dywanowych minituft (*).
W przypadku roszczeń gwarancyjnych, jeśli zostanie stwierdzone, że płytki dywanowe nie zostały zamontowane i nie
były czyszczone zgodnie z naszymi instrukcjami, modulyss
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy
wynikające z nieprofesjonalnego montażu i czyszczenia.
Ponadto, powoduje to utratę 15-letniej gwarancji.

(*) Najnowsze wersje zaleceń dotyczących czyszczenia można znaleźć i / lub pobrać na stronie internetowej lub aplikacji modulyss.
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modulyss
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