
ВІД КІНГСПАНА 

 

1. 1. Вимоги до будівельного майданчика 
2. 1.01. Установка підлоги зазвичай планується на завершальному етапі 

оздоблювальних робіт 
3. 1.02. Майданчик для установки і зберігання підлог повинна бути сухим, 

водонепроникним і досить добре провітреним. Переконайтеся в відсутністі значних 
перепадів температур і вологості. Відносна атмосферна вологість не повинна 
перевищувати 75%. 

4. 1.03. Температура основи не повинна бути нижче 50 ° С, щоб клей зміг висохнути. 
5. 1.04. На майданчику, де встановлюється фальшпол, не повинні одночасно 

проводитися інші роботи. Протягом 48 годин після установки фальшпола, поки 
застигає клей для стійок, на майданчик не повинен допускатися транспорт. 

6. 1.05. Фінішні покриття не повинні укладатися на плити фальшпідлоги, при 
атмосферних умовах, які можуть спровокувати накопичення вологи між панелями і 
покриттям. 

7. 1.06. Коли фінішне покриття встановлюється на плити фальшполов на заводі, 
обов'язково дотримуйтесь порад виробника за умовами установки. 

 
8. Поставка матеріала 
9. Основа 

9.01. Поверхня основи повинна бути плоска і гладка для оптимальної установки 
стійок на опори. Нерівності основи не повинні перевищувати стандартні можливі 
рамки регулювання, передбачені конструкцією опор стійок. 
9.02. Установник фальшполов не несе відповідальність за міцність, склад і 
загальний стан основи, але при цьому основа повинна бути такої конструкції, щоб 
забезпечити необхідну міцність. 
9.03. Ізоляція основи в ніші під фальшпідлогою потрібно тільки в разі використання 
цієї ніші для прокладки систем опалення, вентиляції та кондиціонування і доступ 
здійснюється тільки за спеціальним розпорядженням. Якщо ізоляція підлоги 
потрібно, необхідно переконатися, що герметик сумісний з використовуваним 
клеєм для стійок. 
9.04. Механічне кріплення стійок звичайно не потрібно, якщо інше не передбачено 
спеціальними умовами. 

 
10 Використання та заміна 

10.01. Панелі повинні бути підняті вертикально з використанням спеціального 
пристосування. Використання для зняття панелей викруток, плоскогубців і іншого 
подібного інструменту категорично забороняється. Демонтовані панелі повинні бути 
замінені в найкоротші терміни. 

10.02. За один раз повинно бути демонтовано мінімальна к-ть панелей. Довгий ряд 
панелей не може демонтувати одночасно 

10.03. Будь-які демонтовані поперечні балки або стрингери повинні бути встановлені в те 
саме місце перед заміною панелей. 



7.04. Стійки не повинні бути використані в якості опори для протягування кабелів і інших 
систем. 

7.05. При чищенні панелей використовуйте мінімально можливу кількість води та іншої 
рідини. Рекомендується періодично протирати краї панелей. 

7.06. Основи важкого устаткування і меблів повинні бути оснащені прогумованими 
пластинами у основах. Відповідні заходи повинні бути прийняті, щоб уникнути 
перевантаження підлоги при установці і перестановці меблів і устаткування. 

7.07. Прийміть заходи для запобігання великих навантажень на встановлену конструкцію. 

ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ФАЛЬШПІДЛОГИ. 

Підготовка основи: 

Основа повинна бути гладкою, горизонтальною, сухою і має бути підготовлена таким 
чином: 

ретельно очистити поверхню промисловим пилососом, (додатково) пофарбувати 
поверхню підлоги знепилюючою фарбою або ґрунтовкою. Фарба / грунтовка 
наноситься відповідно до інструкцій виробника в 2 шари і має в будь-якому випадку 
бути сумісною з металом і матеріалом основи, щоб міцно прикріпити металеві 
п'єдестали до поверхні підлоги. 

Розмітка сітки фальшпідлоги: 

Перед монтажем фальшпідлоги, монтажник повинен відзначити лінії труб, лотків, 
кабельних каналів і т.д. на поверхні підлоги з метою прискорити їх установку. 
Підрядники, які надають послуги та технічний монтаж суміжних конструкцій, повинні 
враховувати цю розмітку, таким чином, щоб ні труби, ні канали і т.д. не потрапляли в 
місця установки п'єдесталів. Після цього розмічаються місця установки п'єдесталів у 
вигляді прямокутної сітки. 

Установка підлог: 

Монтаж підлог краще починати від центру приміщення. Два перпендикулярних ряду 
цілісних плит повинні спочатку бути викладені так, щоб вони не торкалися стін. Вони 
повинні бути встановлені, як можна точніше, на необхідну висоту. Простір, що 
залишився навпроти стін заповнюється, коли середня частина повністю завершена. 

Монтаж п'єдесталів і плит підлоги: 

Коли центральна частина встановлена, монтуються залишилися плити. Необхідно 
кожен раз розміщувати один новий п'єдестал і одну нову плиту, починаючи від кута, 
утвореного вже встановленими плитами. Те, як встановлено фальшпол. визначає в 
подальшому його горизонтальну стійкість: відкриті стики не повинні бути видні і 
рухатися, стикаючись один з одним. Отже, вони повинні бути чисто зістиковано. Не 
слід "забивати" плиту на посадочне місце. Встановлені плити повинні легко 
зніматися і переміщатися (переустановлюватися). Хороший контроль кліматичних 
умов перед, вчасно і після монтажу принесе відмінні результати. Коли фальшпол 
встановлюється на великих площах, монтажник повинен заздалегідь знати 
розташування розширюються (компенсаційних) швів будови, щоб бути здатним 
забезпечити відповідні розширені стики в фальшполи. Ці вимоги виконуються на 
підставі даних, наданих офіційними особами Замовника, будівлі, будівництва. 

Обробка краю плити: 



Плити, що примикають до стін, встановлюються в останню чергу, коли монтаж решти 
підлоги завершений. Ці плити підрізають під розмір приміщення. Обрізання краю 
повинні бути оброблені таким чином: або водостійкою фарбою / лаком або 
заводський кромочної стрічкою. Стикування зі стіною відбувається через 
периметральну стрічку, причому дана сполука має демпфуючу функцію. Ця стрічка 
може кріпитися до стіни або плит, але вона завжди повинна бути на одному рівні з 
поверхнею панелі фальшпола. Стик пізніше повинен бути закритий молдингом. Плити 
ніколи не повинні жорстко кріпитися до прилеглих стін або вставати в розпір з ними. 

Установка і фіксація п'єдесталів: 

Перед тим як стати остаточно зібраними, плити повинні бути вирівняні на верхній 
частині п'єдесталу за допомогою, попередньо встановленої на потрібній висоті, 
головки п'єдесталу. Головки п'єдесталів повинні надалі бути зафіксовані на цій 
висоті. Цього можна досягти двома шляхами: застосовувати фіксуючу масу між 
гайкою і стрижнем п'єдесталу; фіксацію гайки і стрижня п'єдесталу проводити за 
допомогою стопорної шайби (входить в комплект поставки). Цей метод більш 
кращий, так як метод клейовий фіксації не дає можливості пізніше заново 
(коригувати) п'єдестали. 
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