
Укладання Мармолеум Клік 

 

 

Верхній шар покриття Marmoleum click становить натуральне покриття для підлоги, яке 

виготовляється виключно з природної сировини з використанням екологічно безпечних 

технологій. Основними його компонентами є природне лляне масло, яке змішується з 

деревної борошном, смолою і вапняком. Колір покриттів Marmoleum створюється за 

допомогою екологічно безпечних барвників. Під дуже високим тиском Marmoleum 

пресується на джутову тканину, що дає надзвичайно довговічне екологічно безпечне 

покриття для підлоги. 

Оскільки Marmoleum проводиться з природної сировини, між матеріалами різних партій, 

зразками і артикулами можуть спостерігатися невеликі варіації в кольорі і структурі.  

 

На кінцевій стадії процесу виробництва будь-якого натурального покриття для підлоги 

може тимчасово спостерігатися природна реакція різного ступеня інтенсивності, що 

призводить до появи у матеріалу жовтого відтінку. Для того щоб цей відтінок зник і у 

Marmoleum з'явився його справжній колір необхідно потримати його близько доби на 

природному або штучному світлі. 

Після цього Marmoleum кріпиться в високотехнологічним HDF-панелей з коркової 

підосновою і нарізається замок. 

При установці покриття Marmoleum Click не потрібно ніякого клею. Можливе укладання 

«гребінь в паз» і «паз в гребінь». Однак найпростіше робити укладання «гребінь в паз». 

 

Важливо пам’ятати! 

Перед початком укладання переконайтесь: 

1) Упаковки з Marmoleum click повинні приблизно 2-3 дня зберігатися закритими на 

рівній поверхні в центрі того приміщення, де вони будуть укладені. Температура в 

приміщенні повинна бути мінімум 150 С; відносна вологість повітря приблизно 40-

60%. Для того, щоб цінні властивості покриття зберігалися довго, ми рекомендуємо 

використовувати зволожувач повітря для запобігання надмірного висихання 

підлоги після його укладання (особливо в зимовий період). 

2) Перед укладанням необхідно оглянути при денному світлі матеріал. Претензії на 

покладену підлогу не приймаються. Пам'ятайте, що за кінцевий результат 

відповідальність несе укладальник. 

3) Приміщення, де укладається Marmoleum Click має добре прогріватися і 

висушуватися. Всі двері і вікна повинні бути встановлені, штукатурні роботи і 

бетонування закінчені завчасно перед укладанням Marmoleum click. 

4) Дане покриття для підлоги буде укладатися плаваючим методом, тобто завжди 

залишайте зазор (= 10 мм) між фіксованими частинами конструкції підлоги. 

5) Перевірте характеристики основи підлоги. Основа повинна бути сухою (завжди це 

перевіряйте!), чистою, міцною і рівною, завжди знімайте суцільне килимове 

покриття і дослідіть підлогу. Необхідно вирівняти всі нерівності при відхиленні ± 2 

мм на 2 м і більше. Зміст вологи в основі не повиннен перевищувати 2 СМ% для 

мінеральних підстав (бетонних підлог), і 0.5 СМ% для ангідридної стяжки. При 

необхідності проконсультуйтеся з вашим постачальником щодо характеристик 

основи підлоги вашого приміщення. 

6) ЗАВЖДИ покривайте основу підлоги гідроізоляційному матеріалом: поліетиленова 

плівка товщиною 0.2 мм з підвищеним опірністю старіння. Краї повинні заводитися на 

стіни (на 5 см), а на швах перекриватися мінімум на 20 см. При установці покриття на 

основи (виготовлені також з дерева) з підігрівом використовуйте плівку товщиною 

мінімум 0.20 мм. Майте на увазі, що конструкція підлоги кілька обмежить теплопередачу.  



7) Поверх гідроізоляційного матеріалу для поліпшення звукоізоляції від ударного шуму, 

необхідно укладати спеціальну підкладку (спінений поліетилен товщиною 2 мм і 

мін.плотностью 30 кг / м3). 

8) Виміряйте приміщення, визначте напрямок укладання, малюнок підлоги і способи 

укладання. Прорахуйте кількість панелей (плиток), які необхідно укласти. В останньому 

ряду ширина до стіни повинні бути не менше 50 мм. Якщо матеріал менше 5 см, то можна 

підрізати як перший, так і останній ряд вашого статі. 

       

Інструкція з укладання: 

1. Прикладіть першу панель (квадрат) до стіни так, щоб шип був звернений до стіни, а паз 

від неї. Уздовж периметра статі повинен бути зазор 10 мм Це легко встановлюється після 

укладання трьох-чотирьох рядів. Використовуйте дерев'яні клини в якості розпірок. 

2. Наступна дошка укладається під нахилом до вертикальному шву кладки і потім 

укладається. Подібним чином укладається весь перший ряд. 

3. Для укладання другого ряду використовується відпиляний кінець першого ряду. 

Покладіть цю дошку під нахилом до вже укладеної дошці, злегка натисніть зверху, але не 

до упору, підкладіть під дошку спеціальний брусок. Покладіть подібним способом 

наступну дошку в ряду (спочатку коротку строну, потім довгу). Вийміть бруски і трохи 

підштовхніть бруском весь ряд дощок для того, щоб замок клацнули і дошка встала на 

місце. 

4. Слід вирівняти покладену підлогу по стіні після укладання 3-4 рядів. 

5. При укладанні останнього ряду, вирівняйте його по стіні. Відстань між стіною і 

підлогою має бути виміряна. 

6. Досить складно укласти останню планку під кутом, тому необхідно зняти частину паза і 

нанести клей, укласти дошку і підбити бруском, щоб планка встала на місце. Таким 

чином, укласти весь останній ряд дощок. 

7. Отвори навколо трубопроводу повинні бути вільними, щоб стать вільно переміщався. 

Потім отвори закриваються декоративними муфтами. 

8. Планується завжди слід кріпити до стіни. 

 

Постійно підтримуйте правильний мікроклімат у вашому приміщенні: відносна вологість 

40-60% при температурі 18-240С. 

Покриття Marmoleum click непридатне для приміщень з вологим повітрям, наприклад, 

ванних кімнат. 

 

На ринку існує велика різноманітність систем підігріву підлоги, що мають в основі 

електрику і воду. Для нас важливо вказати, що обігріває ефект не повинен перевищувати 

60 Вт / м2 і температура поверхні не повинна перевищувати 270С. Система повинна 

контролюватися термостатичні і встановлена таким чином, щоб підігрів підлоги 

проводився рівномірно. 

 

Правильно робіть догляд \ чистку вашого покриття, і воно не принесе вам ніяких проблем. 

Для Marmoleum Click ми рекомендуємо проводити щоденне сухе прибирання пилососом. 

Для щотижневого прибирання рекомендуємо використовувати мінімальну кількість води з 

нейтральним миючим засобом (ми рекомендуємо універсальний очищувач Forbo 888 для 

вологого прибирання або очищувач Forbo 891 для сильних забруднень). Вологе 

прибирання необхідно проводити добре віджатою ганчіркою. Більш детальну інформацію 

по догляду за покриттям підлоги Ви можете знайти на нашому сайті. Якщо у Вас все ще є 

питання з укладання і догляду, звертайтеся в Московське представництво Forbo Flooring. 

 

 


