
 

 

Instalacja i instrukcja konserwacji 

LOOM + ® zapewni lata satysfakcjonującej pracy pod warunkiem prawidłowego zainstalowania i 

konserwacji. Poniższe wytyczne zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację 

 

Przed instalacją 

Wymagania: 

 Podłoga musi być czysta, sucha i wolna od pęknięć 

 Przed montażem podłogi winylowej należy systematycznie sprawdzać temperaturę i 

wilgotność powierzchni, która ma być pokryta. Przed i podczas montażu należy utrzymywać 

temperaturę w miejscu instalacji od 65 ℉ (19 ℃) do 85 ℉ (30 ℃). Ogólnie temperatura nie 

powinna być niższa niż 10 ° C, a zalecana wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia 

powinna wynosić od 35% do 65%. 

 Utrzymuj wszystkie materiały podłogowe i klej w temperaturze od 65 ℉ (19 ℃) do 85 ℉ (30 

℃) przez co najmniej 48 godzin przed montażem, podczas instalacji i po montażu, aby 

zapewnić odpowiednią funkcjonalność produktu i kleju. 

 Po ułożeniu wykładziny odczekać co najmniej 48 godzin przed ponownym włączeniem 

ogrzewania. 

 Unikaj drastycznych zmian temperatury; stopniowo regulować termostat etapami o nie 

więcej niż 5 ° C dziennie 

 

Przygotowania 

 Zanim zaczniesz układać podłogę, dokładnie sprawdź ją przy jasnym oświetleniu, aby 

sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń 

 W żadnym wypadku nie wolno montować uszkodzonego lub wadliwego materiału. Jeśli 

wykryte zostaną jakiekolwiek wady, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. 

 Sprawdź, czy podłoże jest czyste i zadowalające do montażu oraz czy spełnia wszystkie 

wymagania 

 Przed montażem sprawdź, czy płytki mają ten sam numer partii i postępuj zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi montażu 

 

Potrzebne narzędzia 

 Kreda lub ołówek 

 Linijka i taśma miernicza 



 

 Nóż Stanley i prostownica do cięcia 

 Rowkowana szpachelka do kleju 

 Wałek wygładzający 45 ~ 50 kg 

 Używaj klejów przeznaczonych do podłóg winylowych 

 

Pozycja Kleje na bazie oleju Kleje na bazie wody 

Główny składnik Poliuretan (olej) Akryl (woda) 

Aplikacja Zimowy 

Nowy budynek (zima, lato) 

Pod ziemią 

Ogrzewanie podłogowe 

Do czyszczenia użyj wody 

Ponad 4,5% zawartości wilgoci 

Lato 

Przebudowa budynku z 

wystarczająco utwardzona podłoga 

Brak ogrzewania podłogowego 

Do czyszczenia nie jest używana woda 

Mniej niż 4,5% zawartości wilgoci 

Ilość standardowa 

do aplikacji 

0,4 ~ 0,5 kg / mkw 

 

0,3 ~ 0,4 kg / mkw 

 

 

Instalacja 

Zasady 

 LOOM + ® można zainstalować na 5 sposobów. 

- Metoda Mix & Match 

To kreatywna i wyjątkowa koncepcja instalacji możliwa do osiągnięcia tylko przez LOOM + ® 

z różnymi wzorami i kolorami dla osiągnięcia atrakcyjnego efektu końcowego. 

(Zapoznaj się z załącznikiem „Przewodnik po koncepcji instalacji LOOM + ® PLAY”, a także 

odwiedź www.loomplus.com, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat LOOM + ® 

PLAY.) 

 

 

 - Metoda ćwierćobrotu 

Ta metoda tworzy wzór szachownicy zapewniający niepowtarzalny wygląd 



 

 

 - Metoda Ashlar  (z przesunięciem płytek w sąsiednich rzędach) / Brick (w cegiełkę) 

Ta metoda zapewnia bardziej jednolity wygląd „wykładziny” niż metoda monolityczna. 

W przypadku układania z przesunięciem płytek w sąsiednich rzędach i cegły, podobnie jak w 

przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, mogą występować różnice w odcieniu 

ze względu na naturalne różnice strukturalne wynikające z technologii produkcji tkaniny. 

 

 

 - Metoda monolityczna 

Ta metoda tworzy autentyczny wygląd wykładziny. 

W przypadku montażu monolitycznego, jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć 

podłogowych, mogą występować różnice w odcieniu ze względu na naturalne różnice 

strukturalne wynikające z technologii produkcji tkaniny. 

 

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, w zależności od koloru i splotu, 

szwy będą mniej lub bardziej widoczne i uwydatnią autentyczny wygląd wykładziny LOOM + ®. 

 

Zalecana metoda instalacji według linii 

Accents 



 

 

 Linia „Accents” została zaprojektowana specjalnie do instalacji metodą Mix&Match i łączenia 

z dopasowywania z linią „Knit”. 

 Zalecamy zastosowanie metody odwrotnej instalacji, aby stworzyć autentyczny wzór pasków 

dla instalacji jednokolorowej. 

 Istnieje również możliwość montażu płytek z ćwierć obrotem płytek, aby uzyskać 

niepowtarzalny efekt pasów. 

 

Knit 

 

 Linia „Knit” została zaprojektowana specjalnie do instalacji metodą Mix&Match  i łączenia z 

linią „Accents” w celu zwiększenia możliwości kolorystycznych. 

 Zalecamy stosowanie montażu z ćwierć obrotem płytek sąsiednich przy montażu 

jednokolorowym, co zapewnia atrakcyjne efekty końcowe. 

 Podobnie jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, materiał może mieć 

różne odcienie ze względu na naturalne różnice strukturalne. Przed przystąpieniem do 

montażu płytek należy dokładnie sprawdzić różnice w odcieniu, w jasnym świetle. 

 

Układanie płytek dla LOOM + ® (grubość 3,0 mm, klejenie do podłoża) 

(W przypadku produktów luźno układanych o grubości 5,0 mm należy zapoznać się z wytycznymi 

montażowymi NOX ECOLAY® na stronie www.noxprime.com.) 

Zwykle zaczyna się od środka pokoju. W korytarzach i małych pomieszczeniach może być łatwiej 

układając płytki z jednej strony na drugą i używając linii środkowej jako znaku prowadzącego. 

Rozpocznij od ułożenia płytek od środka na zewnątrz w kierunku ściany naprzeciw wejścia 

 Narysuj dwie „osie” linii bazowej przez środek podłogi: 

- Pierwsza linia bazowa prostopadła do głównego wejścia do pokoju. 



 

- Druga prostopadle do początkowej linii bazowej, uwzględniając przycięcie płytek przy 

ścianach. 

- W razie potrzeby dostosuj punkt przecięcia, aby docinane przy obu ścianach płytki miały 

podobne wumiary. 

 

 

 Rozpocznij rozprowadzanie kleju na wylewce w miejscu przecięcia się dwóch osi 

 

 

 Umieść pierwszą płytkę na przecięciu dwóch osi i zacznij układać płytki metodą 

„schodkową”. 

- Jeśli nie zastosujesz metody schodkowej podczas układania płytek, mogą one nie być 

prawidłowo wyrównane i mogą prowadzić do powstania szczelin na łączeniach płytek, 

które nie są spowodowane niezgodnymi wymiarami płytek. 



 

 

 Ułożone płytki należy docisnąć za pomocą walca o wadze 45-50 kg, aby zapewnić 

odpowiednie rozłożenie się kleju. Płytki należy walcować zazwyczaj w ciągu 45 minut od 

montażu. 

 

 

Po instalacji 

 Wykładzina podłogowa powinna być czysta i wolna od kleju lub innych pozostałości po 

procesie montażu. 

 W strefach o normalnym ruchu odczekaj 24 godziny po zakończeniu instalacji, zanim 

zaczniesz korzystać z pomieszczenia. 

 Odczekać 72 godziny przed przystąpieniem do pierwszego głębokiego czyszczenia. 

 Odczekać 72 godziny przed umieszczeniem lub ustawieniem mebli w pokoju. 

 Kółka w krzesłach biurowych, szafkach na kółkach i wózkach powinny mieć miękkie 

krawędzie. Wymień twarde lub kątowe kółka na koła z miękkimi krawędziami. 

 

Pielęgnacja LOOM + ®: Instrukcja konserwacji i czyszczenia 

Instrukcja ogólna 



 

Prawidłowo przeprowadzona konserwacja wydłuża żywotność podłogi. Wybrany kolor i wzór, a także 

miejsce montażu podłogi ma wpływ na sposoby konserwacji i czyszczenia 

 Większość brudu pochodzi z zewnątrz. Zainstalowanie dobrze dobranych wycieraczek przy 

wejściach zapobiegnie w 80% wnoszeniu do pomieszczeń potencjalnego brudu i wilgoci z 

zewnątrz. Aby zachować skuteczność, wycieraczki powinny być codziennie odkurzane. 

 Nogi mebli z kanciastymi lub zabrudzonymi krawędziami lub takie, które muszą wytrzymać 

duże ciężary (duże szafki lub stoły) należy umieścić na gładkich podkładkach ochronnych, aby 

uniknąć uszkodzenia podłogi. 

 Starannie dobrać kolor w zależności od tego, gdzie podłoga będzie używana. 

 Nigdy nie używaj acetonu ani pasty do podłóg. 

 Do codziennego czyszczenia zalecamy odkurzanie. 

 

LOOM + ® Akcesoria do czyszczenia: 

Mop czyszczący MicroCare 

Nasz specjalnie zaprojektowany mop czyszczący LOOM + ® MicroCare to wyjątkowy zestaw narzędzi 

czyszczących przeznaczonych do czyszczenia tkanych podłóg LOOM + ® zapewniając szybsze, 

łatwiejsze i bezpieczniejsze czyszczenie. 



 

 

Odwiedź stronę www.loompplus.com aby uzyskać więcej informacji na temat mopa LOOM + ® 

MicroCare. 

 

Regularne czyszczenie 

Odkurzanie 

• Regularnie odkurzaj podłogę, aby ograniczyć do minimum kurz. 

Usuwanie plam / plam 

• Plamy / wycieki należy usuwać jak najszybciej, gdy są jeszcze świeże, a następnie 

spłukać czystą wodą. Zobacz nasze zalecenia dotyczące usuwania plam. 

 

Czyszczenie ręczne 



 

Czyszczenie ręczne powinno odbywać się na mniejszych obszarach lub w miejscach, do których 

maszyny nie mają dostępu. 

Okresowe czyszczenie należy przeprowadzać regularnie. 

 Zaczynaj od odkurzania. 

 Używaj szczotki do szorowania, letniej wody i uniwersalnego środka czyszczącego o pH 7-8,5. 

 Wodę usuwaj odkurzaczem do pracy na mokro lub osuszaj mopem MicroCare. 

 

Usuwanie plam 

Plamy należy usuwać natychmiast. 

Nigdy nie używaj acetonu, trichloroetylenu, wosku, tłustego detergentu ani zmywacza do paznokci. 

Użyj szczotki do szorowania i spłucz wodą 

Dla łatwego czyszczenia, obejrzyj film o czyszczeniu LOOM + ® na www.loomplus.com. 

 

Plamy 

Plamy Sposób usuwania 

ślady kleju akrylowego i / lub farby esencja c lub benzyna lakowa. Po nałożeniu 

rozpuszczalnika dokładnie wytrzyj podłogę 

kropla farby lub gumy do żucia użyj sprayu do zamrażania, a następnie 

delikatnie usuń farbę / gumę szpachelką 

wino, piwo, napoje bezalkoholowe, mleko, 

owoce, śmietana 

gorąca woda i neutralny środek czyszczący z 

kilkoma kroplami amoniaku, jeśli to konieczne 

czekolada, olej, kawa / herbata, tłuszcz, smoła gorąca woda i silny alkaliczny detergent 

ślady butów / otarć w przypadku trudnych plam zastosuj 

rozpuszczalnik, taki jak Esencja C lub benzyna 

lakowa 

tusz, długopis, marker, szminka dokładnie spłukać 

Rdza przetrzyj suchą szmatką 

Krew Spirytus metylowy 

Przypalenia od papierosów neutralny środek czyszczący i 10% kwas 

szczawiowy 

 zimna woda i amoniak 

 zeskrob szpatułką, a następnie nanieś kilka 

kropli 

 


