
Укладення покриття для підлоги 

Marmoleum Sport 

виробника компанії Forbo Flooring 

 

Існує кілька способів укладання покриття Marmoleum Sport, а саме: 

1) в приміщеннях, де не потрібні амортизаційні показники (фітнес зали, тренажерні 

зали, міні спортзали в приватних будинках і т.д.) 

        в цьому випадку покриття укладається безпосередньо на основу з 

приклеюванням на 418 клей Forbo Bonding. Основа повинна бути сухою (вологість 

підстави не повинна перевищувати 2% СМ виміряного карбідним методом на звичайних 

підлогах, і 1,8% на підлогах з підігрівом), рівним (перепади до 2 мм на 2м), міцним (марка 

не нижче М150), монолітним (без тріщин). 

2) в професійних залах мармолеум спорт, укладається на попередньо підготовлену 

основу за допомогою системи регульованих (амортизувальних) лаг, або спеціальних матів 

з шліфованої гуми. Попередньо наклеюються мати з гуми. Причому при товщині матів не 

більше 4 мм застосовується клей 540, а всі гумові покриття товщиною від 4 мм і більше на 

2-х компонентні клею 140, 144 або 149. Мармолеум спорт приклеюється по верх матів на 

клей 418. На регульованих лагах застосовується фанера товщиною 20 мм, або в два шари, 

товщиною 10мм кожен. 

Для того щоб на поверхні покриття не виявлялися стики фанери, Forbo рекомендує 

використовувати шпаклівку 900 DSP в два шари. Перший шар наноситься безпосередньо 

на стики і місця кріплення саморезів, а другий шар - по всій поверхні (для остаточного 

вирівнювання). Дана шпаклівка залишається еластичною протягом усього терміну служби 

і не фарбували з стиків. 

Після приклеювання матеріалу необхідно дати затвердіти клею протягом 24 годин і 

тільки після цього приступати до проварювання стиків. Перед проваркой стик 

обробляється шириною 3,6 мм і глибиною не більше 2,5 мм, отже, укладання покриття 

повинна проводитися без зазорів, впритул (зазор між полотнами повинен бути не більше 

1,5 мм). Якщо не дотримуватися дана вимога, то при проварювання можливо 

провалювання шнура (якщо канавка під шнур буде прорізана на всю товщину покриття). 

Для зручності нанесення спортивної розмітки на матеріал не наноситься захисний 

шар, тому для того щоб додатково захистити матеріал, рекомендовано після нанесення 

розмітки покрити мармолеум спорт захисними мастиками 887 або 897. Перед 

застосуванням мастик покриття необхідно очистити за допомогою 891 очищувача 

розведеного водою у співвідношенні 1:10 або 1: 3 в залежності від ступеня забруднення і 

після застосування змити холодною водою. 

Мастики наносяться аналогічно з 898 мастикою, але мають протиковзким дією, 

спеціально для застосування в спортивних залах. 


