
Інструкція по укладанню: Flotex в рулоні 

Загальні рекомендації 

Зовнішній вигляд, продуктивність і довговічність укладеного покриття для підлоги будуть в значній 

мірі визначатися якістю підготовленості основи і умовами, в яких воно вкладається. 

Укладання Flotex в рулоні повинна здійснюватися відповідно до національного кодексом з укладання 

текстильних покриттів для підлоги, де це може бути застосовано. Зони, де планується укладання 

покриття для підлоги повинні бути чистими, вільними, не повинно бути слідів масел і т. Д .; гладким, 

рівним (згідно СНиП 3.03.01-87), на базі в 2 м зазор між лінійкою і підставою не повинен 

перевищувати 2 мм); і постійно сухим, (вологість підстави не більше 2,0%, виміряна карбідним 

методом) вологопоглиначним - через властивості клеїв для еластичних покриттів для підлоги. 

Повністю закритими і захищеними від погодних умов. 

Відкритий час для клею буде залежати від умов і пористості основи. Перед початком укладання 

рекомендується провести випробування клейового з'єднання. Випробування на зчеплення допоможе 

визначити як робочі характеристики клею (часу очікування та робочого часу) в даному конкретному 

випадку, так і будь-які потенційні проблеми зчеплення. 

Завжди проводьте випробування на наявність вологи. Всі шари основи повинні мати 

ефективний вологозахисний бар'єр. 

Зони, де планується укладання покриття для підлоги, повинні бути належним чином висвітлені 

з тим, щоб забезпечити належний огляд основи, укладання і остаточну перевірку. 

Необхідно, щоб температура приміщення, де проходить укладання трималася в районі 18ºC 

протягом 48 годин до, під час і після укладання. Матеріал і клей необхідно витримати в тому ж 

приміщенні і при тій же температурі хоча б 48 години до укладання. У тих випадках, коли 

існують національні рекомендації, вони мають переважну силу над справжніми 

рекомендаціями. 

Перед початком укладання переконайтеся, що всі рекомендації для заснування і робочого 

місця виконані. Початок укладання має на увазі, що відповідальні за укладку боку взяли 

приміщення і відповідальність за будь-яку помилку, пов'язану з неякісним станом основи і 

приміщення, тепер лягає на укладальника і / або підрядника. 

 

Рулони слід зберігати у вертикальному положенні, зберігання в горизонтальному положенні може 

призвести до заломів ворсу. 

 

Перед укладанням рулони необхідно перевірити, щоб переконатися, що отримані потрібний дизайн, 

колір, номер партії і кількість і, що матеріал знаходиться в хорошому стані. Претензії не приймаються, 

якщо укласти матеріал свідомо не того кольору, не тієї партії чи з явними пошкодженнями. 

 

Використовуйте матеріал з однієї партії / серії і укладайте відповідно до вказівок на зворотному боці 

рулону. Використання матеріалу з різних партій завжди призведе до видимих відмінностей у відтінках. 

Номер партії чітко позначений на упаковці матеріалу і повинен бути перевірений до початку укладання.



Напрямок укладання 

Завжди звертайте особливу увагу на напрямок укладання рулонів, щоб уникнути перехресних швів, які 
збігаються з зонами з високою прохідністю або дверних прорізів. 

Покладіть листи в одному напрямку для з'єднання швами. Укладайте так, щоб стрілки вказували в 
одному напрямку, так як стрілки на задній частині матеріалу показують напрямок ворсу. 

Як і будь-який тільки що укладене  покриття для підлоги Flotex повинен бути захищений від 
інтенсивного руху, особливо на коліщатках протягом 24 годин і не повинен митися протягом 48 годин 
після укладання. 

Підлоги з підігрівом 

Підлога компанії Forbo можуть встановлюватися на підлогу з підігрівом за умови, що максимальна 
температура поверхні основи не буде перевищувати 27 ° C при будь-яких умовах. Для забезпечення 
надійного зчеплення клею з основою, система підігріву підлоги повинна бути відключена або 
встановлена на найнижчу температуру не менше ніж за 48 годин до укладання матеріалу для підлоги 
Forbo.  

Температура основи не повинна перевищувати 18 ° С при монтажі покриття для підлоги. При 
необхідності для підтримки кімнатної температури не менше 18 ° C до, під час і протягом 72 годин 
після установки, слід використовувати альтернативне джерело опалення. Температуру системи 
підігріву підлоги можна збільшувати через 72 години після установки. Збільшуючи температуру 
підлоги, робіть це поступово, щоб основа і покриття для підлоги могли одночасно пристосуватися до 
зміни температури. Швидка зміна температури може призвести до проблем зі зчепленням. 

Рекомендації щодо застосування клею 

При укладанні Flotex в рулоні слід використовувати фіксації, такі як Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. 
Eurocol 541 Eurofix Anti Slip Eurocol, Eurocol 545 Polaris. Якщо використовуються альтернативні 
продукти, проконсультуйтеся з виробником або постачальником для отримання додаткової 
інформації, керівництва та гарантії. 

Примітка: Фіксацію слід наносити рівномірно на всю поверхню основи, приділяючи особливу увагу 
краях - це забезпечить хороше зчеплення матеріалу по периметру. 

Покладіть лист на фіксацію, потім вальцом в 50-70 кг прокатати в усіх напрямках для забезпечення 
гарного скріплення. 

Не використовуйте відбілюючі засоби або сильні розчинники, оскільки вони можуть бути шкідливі 
як для людей, так і для вашої підлоги. 

 

Укладання 

 

Наступні інструкції покликані привернути увагу укладальника до існуючої "найкращої практики" і 

повинні виконуватися, щоб відповідні гарантії могли поширюватися на покриття. Укладання повинна 

здійснюватися відповідно до вимог цього керівництва, а також, на підставі місцевих вимог, де такі є.



Акліматизація 

Перед укладанням рулон Flotex повинні акліматизуватися в вертикальному положенні в зоні 
укладання при постійній температурі 18-27 ° С, протягом не менше 24 годин. Це особливо важливо, 
якщо рулони зберігалися або були доставлена в умовах екстремальної температури і / або вологості. 

 

Напрямок ворсу 

Для запобігання можливих проблем з заломами через колісного руху, що рухається по щільному ворсу 
Flotex, настійно рекомендується укладати покриття Flotex ворсом уздовж основного напрямку руху. 

 

 
Примітка: при укладанні рулонного покриття Flotex® в коридорах, завжди пускайте стрілки в довжину. 
Якщо коридори перетинаються, рекомендується використовувати декоративну кордон як роздільник, 
щоб уникнути перехресного збіги малюнків на стику. 
Стрілки на зворотному боці рулону вказують напрям ворсу. Покладіть листи один до одного, 
дотримуючись напрямку стрілок, які повинні вказувати на основне джерело світла, НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ 
ВІД НЬОГО. 
Виміряйте область, яку потрібно укласти і визначте напрямок укладання і розміщення шва. Відріжте 
покриття необхідної довжини, додавши до неї 10 см для точної підрізування по стіні. 
Покладіть покриття на основу без приклеювання і переконайтеся, що краю шва з'єднані без зазорів і 
перевірте відповідність малюнка. 
Підріжте надлишки. Скачайте листи назад на себе приблизно до половини їх довжини. Подбайте про те, 
щоб листи не зміщувалися під час роботи. Відзначте положення зовнішнього кінця першого листа 
олівцем на підлозі. Нанесіть фіксацію. Покладіть перший лист слідуючи олівцевої позначки на підлозі. 
 

За допомогою 50-70 кг валиками надійно прокатайте Flotex, рухаючись від центру до країв, щоб 

уникнути міхурів і забезпечити хороше зчеплення з основою. Області, які не можуть бути прокатані за 

допомогою великого валика, наприклад, упори, такі як дверні прорізи або плінтуси, слід накочувати 

за допомогою ручного ролика або дошки. Обріжте надлишки матеріалу по краях біля стін і плінтусів. 

Якщо необхідно прокатати матеріал після підрізування. 



 
 

Виконайте описану вище процедуру, щоб укласти другу половину першого листа і продовжувати 
укладати залишилися листи таким же чином, від краю до краю з близькими стиками. Закінчити слід 
прокаткою всього покриття. 
 
Укладання Flotex на сходинках 
 
Flotex в рулоні підходить для укладання на сходинки, при проходженні даними правилами: 

• Завжди слід використовувати фіксатори. 
• Для подступенка і стояка слід використовувати окремі шматки Flotex. 
• Використовуйте контактний клей тільки для стояків. 
• Для подступенка, відрізана частина покриття повинна лежати у напрямку до носа сходинки. 
• Для стояків, відрізана частина покриття повинна лежати вниз у напрямку до протектору. 

 
Плінтус Flotex Border 

Окантовка кімнати роздільником Flotex плінтусом 

Даний спосіб укладання застосовується, при використанні Flotex Artline. 

Перед укладанням листа Flotex відзначте лінію по периметру приміщення, де буде встановлений 
прикордонний матеріал. Додайте на покритті 1 - 2см ширини кордону роздільник в разі, якщо стіни 
нерівні. 

Покладіть лист покриття Flotex використовуючи метод, описаний вище, залишаючи 1 - 2 см нахлеста на 
позначки по периметру підлоги. 

Прокатайте валиком в 50-70 кг або притисніть дошкою. 

Обріжте матеріал по периметру прямим краєм і універсальним ножем паралельно стіні до раніше 
зазначеної лінії, приберіть обрізаний край. 

Підріжте надлишки покриття уздовж стін і плінтусів. Розкачайте і притисніть матеріал до фіксації після 
підрізування, переконавшись, що шви на межі підлоги і плінтуса добре стикуються. 

 

Створення меж 

 

Покладіть і приклейте матеріал на підлозі, як зазначено вище. Відміряйте місця для смуг Artline і 

відзначте білою крейдою. 

Помістіть ріжучу направляючу в положення і виріжте необхідний шматок, розрізаючи по обидва боки. 

Видаліть відрізаний шматок покриття для підлоги (див. нижче).



 
 

Нанесіть новий шар клею і дотримуючись час підсушування клею (дотримуйтесь рекомендацій 

на банці) приклейте роздільник і прокатайте його. ( див. нижче) 
 

 
Після завершення укладання 
 

Перше враження може надати більший вплив на клієнта, ніж годинник кваліфікованого укладання. 
По завершенні укладання слід очистити приміщення від обрізків і сміття, підлогу слід підмести або 
пропилососити, а будь-які сліди залишків клею видалити з підлоги і плінтусів. 

 
Примітка: для Flotex в рулоні слід використовувати вертикальні пилососи з механічною щіткою. 
Якщо покриття необхідно захистити від інших ремонтних робіт і пропускної здатності до завершення 
проекту, слід вибрати продукт захисту, відповідний типу і рівню трафіку, який очікується. 
 
 

Інструкції з чищення і догляду слід передавати головному підряднику, клієнтові або кінцевому 

користувачеві по завершенні укладання і до початку першого прибирання. 

Примітка 

Компанія Forbo не рекомендує укладання еластичних покриттів для підлоги на дерев'яні основи, а 

також на плити ГВЛ і фальшполи. Відповідальність повністю лягає на замовника і виконавця. Укладене 

покриття для підлоги на такі основи повністю копіюють основу, перепади, з'єднувальні шви, що 

призводить до швидкої зносостійкості і не естетичності зовнішнього вигляду покриття. Якщо виникає 

така необхідність укладання на таку основу, рекомендуємо звернутися до виробника покриття для 

підлоги, щоб отримати кваліфіковану інструкцію подальшого її виконання. 
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	Напрямок ворсу
	Для запобігання можливих проблем з заломами через колісного руху, що рухається по щільному ворсу Flotex, настійно рекомендується укладати покриття Flotex ворсом уздовж основного напрямку руху.
	Плінтус Flotex Border
	Окантовка кімнати роздільником Flotex плінтусом
	Даний спосіб укладання застосовується, при використанні Flotex Artline.
	Перед укладанням листа Flotex відзначте лінію по периметру приміщення, де буде встановлений прикордонний матеріал. Додайте на покритті 1 - 2см ширини кордону роздільник в разі, якщо стіни нерівні.
	Покладіть лист покриття Flotex використовуючи метод, описаний вище, залишаючи 1 - 2 см нахлеста на позначки по периметру підлоги.
	Прокатайте валиком в 50-70 кг або притисніть дошкою.
	Обріжте матеріал по периметру прямим краєм і універсальним ножем паралельно стіні до раніше зазначеної лінії, приберіть обрізаний край.
	Підріжте надлишки покриття уздовж стін і плінтусів. Розкачайте і притисніть матеріал до фіксації після підрізування, переконавшись, що шви на межі підлоги і плінтуса добре стикуються.
	Інструкції з чищення і догляду слід передавати головному підряднику, клієнтові або кінцевому користувачеві по завершенні укладання і до початку першого прибирання.
	Примітка
	Компанія Forbo не рекомендує укладання еластичних покриттів для підлоги на дерев'яні основи, а також на плити ГВЛ і фальшполи. Відповідальність повністю лягає на замовника і виконавця. Укладене покриття для підлоги на такі основи повністю копіюють осн...

