
Інструкція з укладання: 

Flotex в плитках і планках 

Загальні рекомендації 

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

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

Укладання Flotex в плитках і планках повинна здійснюватися відповідно до національного кодексу 

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

укладання покриття для підлоги повинні бути чистими, вільними, повністю закритими і 

захищеними від погодних умов. Основа повинна бути чистою і вільною від забруднень, не 

повинно містити слідів масел і т.д .; гладкою, рівною (згідно Держстандарту 3.03.01-87), на базі в 2 

м зазор між лінійкою і основою не повинен перевищувати 2 мм); і постійно сухою, (вологість 

основи не більше 2,0%, виміряна карбідним методом) 

Відкритий час для клею буде залежати від умов і пористості підстави. 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. 

Проблеми, пов'язані з міграцією пластифікатора з ПВХ-матеріалів, можуть привести до 

нестабільності розмірів килимової плитки. Всі основи цього типу повинні бути видалені перед 

укладанням. 

Не можна сказати з упевненістю, що дерев'яні підлоги з часом не стануть рухливими і не 

розкриють будь-які приховані дефекти. Тому просто необхідно прибрати старі підлоги і належним 

чином підготувати основу. 

Панелі фальшпідлоги мають тенденцію давати усадку незабаром після установки і це необхідно 

враховувати при укладанні плитки / планок Flotex. Зазори між нерівними панелями фальшпола 

будуть помітні на покладеної поверх плитці. Нерівні або погано закріплені панелі підлоги повинні 

бути вирівняні або замінені перед укладанням плитки або планок Flotex. 

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 становила 17ºC протягом 48 

годин до, під час і протягом 48 годин після укладання. Перед укладанням килимова плитка 

повинна акліматизуватися в відкритих ящиках в зоні укладання, протягом не менше 48 годин. Це 

особливо важливо, якщо плитки зберігалися або були доставлені в умовах екстремальної 

температури і / або вологості.  

Що стосується будь-якого покриття для підлоги, використання матеріалу з різних партій завжди 

призведе до видимих відмінностей у відтінках. Важливо, щоб різні партії не змішувалися в одній 

зоні укладання. При замовленні плитки необхідно враховувати, що для кожної зони укладання 

(плюс запас) повинен бути замовлений матеріал з однієї партії. Номер партії чітко позначений на 

кожній коробці і зворотному боці кожної килимовій плитки і повинен бути перевірений до початку 

укладання. 

Перед укладанням необхідно перевірити коробки, щоб переконатися, що отримані потрібний дизайн, 
колір, номер партії і кількість і, що плитка знаходиться в хорошому стані. Претензії не приймаються, 
якщо укласти матеріал свідомо не того кольору, не тієї партії чи з явними пошкодженнями. 

 



Рекомендації щодо застосування клею 

Flotex в плитці і планці необхідно хороше зчеплення при укладанні, для чого слід використовувати 

хорошу і надійну фіксацію; компанія Forbo рекомендує використовувати спеціальну фіксацію для 

килимових покриттів Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. Eurocol 541 Eurofix Anti Slip Eurocol, Eurocol 545 

Polaris. Якщо Ви використовуєте альтернативну хімію, проконсультуйтеся з постачальником для 

отримання додаткової інформації, керівництва та гарантії. 

Фіксацію слід наносити рівномірно на всю поверхню основи, приділяючи особливу увагу краях - це 

забезпечить хороше зчеплення плиток по периметру. Якщо не подбати про хороший контакт 

плиток і підрізів по краях з основою, це може привести до зсуву або відшарування окремих 

плиток. 

У місцях по периметру, де плитки нічим не обмежені, наприклад, стіною або спеціальним 

профілем, рекомендується приклеїти такі плитки на клей; для цих цілей Forbo рекомендує клей 

Forbo Eurocol 599 Eurosafe Super. 

При стандартному комерційному використанні покриття Flotex з високою прохідністю досить 

використовувати фіксацію Forbo Eurocol 542, однак, в місцях, де очікується особливий тиск і рух по 

плитках і планок, слід використовувати клей Forbo Eurocol 599 Eurosafe Super. 

Фіксацію необхідно застосовувати слідуючи інструкціям виробника і дуже важливо дозволити 

фіксації після нанесення підсохнути до потрібного липкого стану перш, ніж укладати матеріал. 

Невиконання цієї вимоги може призвести до занадто сильного зчепленню. 

Примітка: фіксацію необхідно наносити відповідним роликом з коротким ворсом, щоб 

забезпечити хороший контакт. 

Якщо використовується альтернативна хімія, проконсультуйтеся з постачальником для 

отримання додаткової інформації, керівництва та гарантії. 

Примітка: липкі властивості клею будуть менші на пористих основах, таких як фанера або 

піщано-цементні стяжки. 

Завжди прибирайте надлишок клею вологою тканиною, перш ніж він висохне. 

 

Не використовуйте відбілюючі засоби або сильні розчинники, оскільки вони можуть бути шкідливі як для 

людей, так і для вашої підлоги. 

 

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 підстава і підлогове 
покриття могли одночасно пристосуватися до зміни температури. Швидка зміна температури може 
призвести до проблем зі зчепленням. 

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 килимова плитка повинна акліматизуватися в відкритих ящиках в зоні укладання при 
постійній температурі 18-27 ° С, не більше шести ящиків у висоту, протягом не менше 24 годин. Це 
особливо важливо, якщо плитка зберігалася або була доставлена в умовах екстремальної температури і 
/ або вологості. 

Відправна точка укладання 

Положення відправної точки в укладанні зазвичай визначається майстром. Така точка може бути, де 
завгодно в кімнаті, але зазвичай знаходиться якомога ближче до центру приміщення. 

Установка відправної точки для укладання, деякі контрольні вимірювання і сухе укладання декількох 
рядів плитки, все це допоможе виявити будь-які потенційні проблеми або внести необхідні корективи, 
щоб уникнути невеликих підрізів по периметру. 

Напрямок укладання 

Стрілки на зворотному боці кожної плитки вказують напрям укладання. Уподобання з укладання: 
"монолітного" *, "мозаїчного" або інших візуальних ефектів слід уточнити до укладання плиток. 

При укладанні плиток або планок монолітним способом, дотримуйтесь напрямку стрілок, які повинні по 
можливості вказувати в сторону основного джерела світла **. 

Варіанти напрямку укладання плиток і планок будуть відрізнятися в залежності від дизайну. Варіанти 
укладання позначені в каталогах і нижче, але, якщо все ж виникли сумніви, треба запитати у Forbo. 

* Примітка: термін "broadloom" часто використовується в якості альтернативного опису монолітного 
способу укладання. Який би термін не використовувався, він відноситься до напрямку укладання 
килимової плитки. Це не означає, що покладена плитка буде виглядати безшовної. 

** Примітка: для запобігання можливих проблем з заломом ворсу від меблів з коліщатами, що 
рухається по щільної поверхні Flotex, настійно рекомендується укладати плитку і планки у напрямку 
основного руху при монолітній укладанні. Для інших варіантів укладання, радимо спочатку укласти 
плитку без приклеювання, щоб визначити оптимальний напрямок в конкретних умовах. 
 
Підрізка і укладання 
 
Flotex в плитці і планці можна підрізати універсальним ножем. Плитки і планки укладаються стик в стик, 
впритул один до одного і акуратно підрізають по периметру. 
 
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 килимової плитки 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 першої прибирання. 

Варіанти укладення Flotex в плитці: 
 

 

Мозаїчна Монолітна 
 

Цегляна Укладання в розбіг 
 

 
Рекомендовані варіанти укладання для Flotex в плитці 

Integrity2 Мозаїчна 

Complexity Мозаїчна; Цегляна 

Pinstripe Мозаїчна; Цегляна; Укладання в розбіг 

Stratus & Cirrus Монолітна; Мозаїчна; Цегляна; Укладання в розбіг 



Варіанти укладання Flotex в планках 
 

 

Зверніть увагу, що для кожного методу укладання, описаного вище, ми даємо зображення кожного 

методу зі стрілками, що вказують різне спрямування. Не має значення, який напрямок Ви виберете, 

але важливо, щоб після вибору методу укладання все планки були укладені в одному напрямку. 

Рекомендовані варіанти укладання для Flotex в планках 

Triad в розбіг (brick installation-1,2), Ялинка (herringbone 1,2), Плетінка (weave 1,2) Box Cross в розбіг (brick 
installation-1,2), довільно 

Lava в розбіг (brick installation-1,2), Ялинка (herringbone 1,2), Плетінка (weave 1,2) 

Seagrass в розбіг (brick installation-1,2), Ялинка (herringbone 1,2), Подвійна Ялинка (double herringbone 
1,2) Плетінка (weave 1,2) 

Concrete в розбіг (brick installation-1,2), Ялинка (herringbone 1,2), Подвійна Ялинка (double herringbone 
1,2) Плетінка (weave 1,2) 

Wood в розбіг (brick installation-1,2), Ялинка (herringbone 1,2), Подвійна Ялинка (double herringbone 1,2) 
Плетінка (weave 1,2) 
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