
 

Інструкція з укладання та догляду 

Модульні покриття Marmoleum Modular 

виробництва заводу Forbo Flooring BV 

 

Загальні вимоги 

 

Ця інструкція з укладання і догляду за модульним покриттям Marmoleum Dual 

виробництва компанії Forbo, поширюється на виробництво робіт із 

влаштування підлог в будівлях і спорудах типу А, Б, В, за класифікацією EN 

685 в приміщеннях класу 32,33. 

Ця інструкція розроблена відповідно до вимог СНиП 2.03-13, СНиП 41-01, 

СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технічних вимог і правил «Підлоги». 

 

Рекомендується 

 

При влаштуванні підлоги застосовувати Marmoleum Modular однієї партії для 

одного приміщення. Серійний номер вказаний на етикетці. 

 

Не рекомендується 

 

Застосовувати Marmoleum Modular в приміщеннях з інтенсивним механічним 

впливом, інтенсивним впливом абразивних матеріалів, жирів, масел і води. 

Укладати Marmoleum Modular на підлоги з підігрівом, температура яких 

перевищує плюс 27 оС. 
 

Підготовка до укладання 

 

Модульне покриття Marmoleum Modular доставляється на об'єкти укладання з 

урахуванням всіх запобіжних засобів, що забезпечують захист матеріалу від 

пошкоджень, зволоження і забруднень. 

 

Розпакування Marmoleum Modular слід проводити при температурі не нижче 

плюс 17 Сo. У разі транспортування Marmoleum Modular при температурі від 0 

Сo до плюс 10 Сo розпаковувати його слід не менше ніж через 24 години, а при 

температурі нижче 0 Сo - не менше ніж через 48 годин після перенесення 

упаковок плитки в тепле приміщення. 

 

Вимоги до приміщення 

Пристрій підлоги має проводитися в приміщеннях з заскленими вікнами після 

перевірки систем опалення, каналізації, гарячого водопостачання, 

електропристроїв і вентиляції, а також після закінчення всіх оздоблювальних 

робіт. 

Відносна вологість повітря в приміщенні не повинна перевищувати 60%. 



Протяги в приміщенні не допускаються (СНиП 3.04.01 п.4.4). 

Пристрій підлоги допускається при температурі не нижче плюс 15 ºС, 

підтримуваної протягом 24 годин після закінчення всіх оздоблювальних робіт 

(СНиП 3.04.01 п.4.3). 

 
Вимоги до основи підлоги 
 
Підставою, на яке укладається Marmoleum Modular, може служити стяжка на 
основі гіпсових, цементних та полімерних композицій. 
Вологість гіпсових, цементних та полімерної стяжок повинна бути не більше 
5% вагових або 2% виміряний карбідним методом. (Технічні вимоги і правила 
«Підлоги» п.8.20.6.). 
 
Для підготовки основи необхідно провести його знепилювання і ґрунтування по 
всій поверхні без пропусків (СНиП 3.04.01 п.4.10., П.4.11.). 
 
Вирівнювання поверхні основи рекомендується проводити вирівнюючими 
сумішами / складами для відповідного виду стяжки з дотриманням інструкції 
виробника. 
 
Основа підлоги має бути рівною, сухою, чистою, міцною, без тріщин, раковин, 
стійкою до коливань температури. 
 

Не допускається 

Укладати Marmoleum Modular на раніше укладене покриття для підлоги, на основу, 

забарвлену олійною фарбою. 

 

Загальні вимоги до укладання модульних покриттів 

 

Рекомендація 

Для досягнення найкращого результату рекомендується скористатися 

послугами професійних укладальників. 

При укладанні Marmoleum Modular слід керуватися Технічними вимогами 

і правилами «Підлоги» (п.8.20.7 -8.20.13). 

 

Перед укладанням плитки Marmoleum Modular необхідно виконати 

наступні операції: 

- Провести вимір приміщення по найбільшій довжині і ширині, 

враховуючи виступи та дверні прорізи; 

- Вибрати схему укладання відповідно до дизайнерського рішення. 

- Прорахувати необхідний метраж Marmoleum Modular для укладання з 

урахуванням підрізування. 
 

Рекомендовані інструменти для укладання плитки Marmoleum Modular 



- Для розмітки приміщення - рулетка, олівець. 

- Для різання - ніж з трапецієподібним лезом, кутник з кутом 900 (450). 

- Для укладання - зубчастий шпатель для клею (вставка A2-A3), дошка 

притиральні, гладкий валік1 вагою 50 кг (75 кг). 

Рекомендований тип клея: 
Forbo www.forbo-bonding.ru 
● Forbo-Erfurt 418 Lino Taсk; 

Forbo 599 

Forbo 64

http://www.forbo-bonding.ru/


 
 

План укладання плитки Marmoleum Modular 

 

Вибір схеми укладання. 

 

Вибрати схему укладання плитки Marmoleum Modular в залежності від 

дизайнерського рішення. 

 

Розбивка осей в приміщенні 

 

Розбити осьові лінії і знайти центр приміщення. Для цього від центру однієї 

стіни приміщення провести напрямну до протилежної стіни, потім аналогічно 

для іншої стіни. Кут перетину напрямних повинен бути 90(див. Малюнок 1).

 
Центральна осьова лінія, від якої починається укладання, визначається згідно зі схемою 

укладання та дизайнерському рішенню. 

 

Нанесення клею 
 
Вивчити інструкцію по застосуванню використовуваного клею. 
Використовувати клей відповідно до рекомендацій виробника клею. Середня 
витрата клею (250-320) г / м2. 
Наносити клей на основу рівномірно по всій площі сегмента за допомогою 
зубчастого шпателя для клею (вставка А2-А3). 
Площа сегмента для нанесення клею залежить від «Робочого часу клею». 
«Робочий час клею» - час, протягом якого клей зберігає свої адгезійні 
властивості. 
 

Важливо! 

Якщо на площу сегмента з нанесеним клеєм не встигли укласти Marmoleum Modular та 

«робочий час клею» минув, то його необхідно повністю видалити з поверхні, а потім нанести 

знову.



 

 

 

Укладання плитки Marmoleum Dual 

Починати укладання варто від центральної осьової лінії (відповідно до малюнків 2,3) 

  
і вести від себе (перебуваючи на раніше укладених плитках) в одну зі сторін у відповідності з 

напрямком малюнка, зазначеного стрілками на тильній стороні плиток. 

Укладати Marmoleum Modular за сегментами на підставу, промазати клеєм. 

 

Важливо! 

Укладати без зазорів і зміщення щодо попередніх плиток Marmoleum Modular. 

 

Рекомендується: 

У разі необхідності підрізування плитки до необхідних розмірів слід дотримуватися такого 

порядку: 

- провести розмітку по лицьовій стороні; 

- прорізати по розмітці лицьову сторону ножем з прямим лезом; 

 

- зробити остаточний відріз ножем лезом гачком: 

Кожен сегмент після укладання Marmoleum Modualr необхідно прокатати по всій поверхні 

гладким валіком1 вагою 50 кг (75 кг). 

 

Після завершення укладання плитку залишити до повного висихання клею, згідно з 

рекомендаціями виробника клею. 

Експлуатація підлоги можлива після закінчення всіх робіт з укладання. 

 

Підготовка до експлуатації 

 

Перед початком експлуатації підлоги необхідно ретельно очистити його поверхню від 

можливих залишків клею. Залежно від інтенсивності забруднень рекомендується 

використовувати: 

 

- Ручне вологе прибирання з використанням вологої ганчірки або вологого плоского 

«Мопа» з мікрофібри із застосуванням миючого засобу (по догляду за покриттям перед 

здачею в експлуатацію) відповідно до інструкції виробника. Миючі засоби необхідно 

застосовувати марки Forbo 888 або 891. 

- Механічне вологе прибирання (для поліпшення якості прибирання, особливо на великих 

площах) з використанням однодискової машини (швидкість обертання (150 - 200) об / хв і 

зеленого пада (кола), із застосуванням миючого засобу (по догляду за покриттям перед 

здачею в експлуатацію ) відповідно до інструкції виробника.



Догляд під час експлуатації 

 

Для захисту Marmoleum Modualr від забруднень рекомендується використовувати: 

- металеву сітку перед входом - для очищення бруду з підошви взуття; 

- щільний «щетинистий» килимок в зоні входу; 

- ворсистий килимок, який затримує і вбирає залишилася бруд. Для щоденного прибирання 

рекомендується суха і / або вологе прибирання. 

Сухе прибирання проводиться з використанням сухого плоского «мопа» з мікрофібри або 

пилососа. 

 

Вологе прибирання передбачає: 

- Ручне вологе прибирання з використанням вологої ганчірки або вологого плоского 

«Мопа» з мікрофібри із застосуванням миючого засобу по догляду за покриттям згідно з 

інструкцією виробника. 

- Механічне вологе прибирання (для поліпшення якості прибирання, особливо на великих 

площах) з використанням однодискової машини (швидкість обертання (150-200) об / хв) і 

зеленого пада (кола) із застосуванням спеціалізованого миючого засобу по догляду за 

покриттям згідно з інструкцією виробника. 

Важливо! 

Якщо на поверхні плитки є велика кількість сухих твердих частинок грунту або піску, то для 

запобігання пошкодження поверхні покриття перед вологим прибиранням рекомендується 

виконати сухе прибирання. 

 

Не рекомендується 

Використовувати побутові універсальні чистячі, миючі, відбілюючі (які містять хлор) кошти, 

абразивні матеріали, розчинники. 

 

Захист при експлуатації 

 

Рекомендується 

Для запобігання Marmoleum Modular від пошкоджень, меблі на тонких ніжках 

ставити на дерев'яні, картонні, повстяні прокладки. 

При пересуванні важких предметів по плитці, щоб уникнути її деформації 

застосовувати міцний і м'який підстилковий матеріал. 

При попаданні на поверхню Marmoleum Modular речовин, що залишають важко 

виводяться плями, видаляти відразу ізопропіловий спирт або його розчином. 

Не рекомендується 

Обробка очисниками з рівнем pH вище 7,0. 

 

Примітка: 

1. Застосування необхідно при укладанні в приміщеннях: 

- менше 40 кв.м. з високою прохідністю; 

- більше 40 кв.м. незалежно від прохідності. 

2. Тип клею, а також перелік виробників клеїв носить рекомендаційний 

характер. Інструкція по застосуванню використовуваного клею є 

відповідальністю виробника клею. 

Перед початком укладання Marmoleum Modularl необхідно переконатися, що 

обраний клей підходить для передбачуваних робіт згідно з інструкцією 

виробника клею. 


	Загальні вимоги
	Ця інструкція з укладання і догляду за модульним покриттям Marmoleum Dual виробництва компанії Forbo, поширюється на виробництво робіт із влаштування підлог в будівлях і спорудах типу А, Б, В, за класифікацією EN 685 в приміщеннях класу 32,33.
	Ця інструкція розроблена відповідно до вимог СНиП 2.03-13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технічних вимог і правил «Підлоги».
	Підготовка до укладання
	Модульне покриття Marmoleum Modular доставляється на об'єкти укладання з урахуванням всіх запобіжних засобів, що забезпечують захист матеріалу від пошкоджень, зволоження і забруднень.
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	Пристрій підлоги має проводитися в приміщеннях з заскленими вікнами після перевірки систем опалення, каналізації, гарячого водопостачання, електропристроїв і вентиляції, а також після закінчення всіх оздоблювальних робіт.
	Відносна вологість повітря в приміщенні не повинна перевищувати 60%. Протяги в приміщенні не допускаються (СНиП 3.04.01 п.4.4).
	Пристрій підлоги допускається при температурі не нижче плюс 15 ºС, підтримуваної протягом 24 годин після закінчення всіх оздоблювальних робіт (СНиП 3.04.01 п.4.3).
	Вимоги до основи підлоги
	Підставою, на яке укладається Marmoleum Modular, може служити стяжка на основі гіпсових, цементних та полімерних композицій.
	Вологість гіпсових, цементних та полімерної стяжок повинна бути не більше 5% вагових або 2% виміряний карбідним методом. (Технічні вимоги і правила «Підлоги» п.8.20.6.).
	Для підготовки основи необхідно провести його знепилювання і ґрунтування по всій поверхні без пропусків (СНиП 3.04.01 п.4.10., П.4.11.).
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	- Для розмітки приміщення - рулетка, олівець.
	- Для різання - ніж з трапецієподібним лезом, кутник з кутом 900 (450).
	- Для укладання - зубчастий шпатель для клею (вставка A2-A3), дошка притиральні, гладкий валік1 вагою 50 кг (75 кг).
	Рекомендований тип клея:
	Центральна осьова лінія, від якої починається укладання, визначається згідно зі схемою укладання та дизайнерському рішенню.
	Нанесення клею
	Вивчити інструкцію по застосуванню використовуваного клею. Використовувати клей відповідно до рекомендацій виробника клею. Середня витрата клею (250-320) г / м2.
	Наносити клей на основу рівномірно по всій площі сегмента за допомогою зубчастого шпателя для клею (вставка А2-А3).
	Площа сегмента для нанесення клею залежить від «Робочого часу клею».
	«Робочий час клею» - час, протягом якого клей зберігає свої адгезійні властивості.

	Укладання плитки Marmoleum Dual
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	Для захисту Marmoleum Modualr від забруднень рекомендується використовувати:
	- металеву сітку перед входом - для очищення бруду з підошви взуття;
	- щільний «щетинистий» килимок в зоні входу;
	- ворсистий килимок, який затримує і вбирає залишилася бруд. Для щоденного прибирання рекомендується суха і / або вологе прибирання.
	Сухе прибирання проводиться з використанням сухого плоского «мопа» з мікрофібри або пилососа.
	Вологе прибирання передбачає:
	- Ручне вологе прибирання з використанням вологої ганчірки або вологого плоского
	«Мопа» з мікрофібри із застосуванням миючого засобу по догляду за покриттям згідно з інструкцією виробника.
	- Механічне вологе прибирання (для поліпшення якості прибирання, особливо на великих площах) з використанням однодискової машини (швидкість обертання (150-200) об / хв) і зеленого пада (кола) із застосуванням спеціалізованого миючого засобу по догляду...
	Важливо!
	Якщо на поверхні плитки є велика кількість сухих твердих частинок грунту або піску, то для запобігання пошкодження поверхні покриття перед вологим прибиранням рекомендується виконати сухе прибирання.
	Не рекомендується
	Використовувати побутові універсальні чистячі, миючі, відбілюючі (які містять хлор) кошти, абразивні матеріали, розчинники.
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