
 

Інструкція з укладання:  

Коврова плитка Tessera 

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 килимової плитки Tessera 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, повністю закритими і 

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

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

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

укладанням. 

• Forbo не рекомендує укладати плитку на готові дерев'яні основи, такі як паркет або дерев'яні 

планки. 

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

враховувати при укладанні плитки на такого роду системи. 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 Tessera. 

Примітка: нерівності між панелями фальшпола несприятливо вплинуть на зчеплення між плитками 

і можуть привести до їх відклеювання, піднятті і руху. 

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

тим, щоб забезпечити належний огляд підстави, укладання і остаточну перевірку. 

Необхідно, щоб температура приміщення, де проходить укладання становила від 18 до 27ºC 

протягом 48 годин до, під час і протягом 24 годин після укладання. Перед укладанням килимова 

плитка повинна акліматизуватися в відкритих ящиках в зоні укладання, не більше шести ящиків у 

висоту, протягом не менше 24 годин. Це особливо важливо, якщо плитки зберігалися або були 

доставлені в умовах екстремальної температури і / або вологості. Якщо покриття для підлоги 

зберігалося або було доставлено при температурі нижче 10ºC незадовго до укладання, час на 

акліматизацію необхідно збільшити до 48 годин. 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 укладання боку взяли приміщення і відповідальність 
за будь-яку помилку, пов'язану з неякісним станом підстави і приміщення, тепер лягає на укладальника  
або підрядника.



Підлоги з підігрівом 

При використанні килимової плитки з системою теплих підлог, слід мати на увазі, що килимова плитка є 
хорошим теплоізоляційним матеріалом (значення Tog 0.7 - 2.0). Підлога компанії Forbo можуть 
встановлюватися на підлогу з підігрівом за умови, що максимальна температура поверхні підстави не 
буде перевищувати 27 ° C при будь-яких умовах. Для забезпечення надійного зчеплення клею з основою, 
система підігріву підлоги повинна бути відключена не менше ніж за 48 годин до укладання підлогового 
матеріалу Forbo. Температура основи не повинна перевищувати 18 ° С при монтажі підлогового покриття. 
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. 

Перевірка 

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. 

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. 

Номер партії чітко позначений на упаковці і на зворотному боці кожної килимовій плитки і 
повинен бути перевірений до початку укладання. 
 
Рекомендації щодо застосування клею 
Килимовій плитці необхідно хороше зчеплення при укладанні, для чого слід використовувати 
хорошу і надійну фіксацію; компанія Forbo рекомендує використовувати спеціальну фіксації для 
килимових покриттів Eurocol 541 Eurofix Anti Slip Eurocol, 542 Eurofix Tack Plus, Eurocol 545 Polaris. 
Якщо Ви використовуєте альтернативну хімію, проконсультуйтеся з постачальником для 
отримання додаткової інформації, керівництва та гарантії. 
Фіксація повинна бути рівномірно розподілена по всій поверхні підлоги із особливою увагою до 
країв - це забезпечить хороше склеювання стиків між плитками. Якщо якіснішим не проклеїти всі 
плитки між собою, можливо піднесений окремих фрагментів. 
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 
Eurocol 650 Eurostar Fastcol. 
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 сильному 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 менше на пористих підставах, таких як фанера або піщано-
цементні стяжки. Підстави з високою поглинанням, такі як піщано цементні стяжки, фанера та ін. Слід 
спочатку заґрунтувати; для цих цілей рекомендується універсальна грунтовка Forbo Eurocol 044 
Europrimer Multi. Якщо використовується альтернативна хімія, проконсультуйтеся з постачальником 
для отримання додаткової інформації, керівництва та гарантії. 

Грунтовка повинна повністю просохнути, перш ніж приступити до застосування фіксацій. 

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

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. 

Загальні рекомендації 

Будь-яка килимова плитка може мати деякі заломи ворсу після того, як її дістали з коробки. Це 
може призвести до візуальних відмінностей між плитками під час і відразу після укладання. 
Краї плитки також можуть бути більш помітними відразу після укладання. 

Примітка: це не є виробничим дефектом, після укладання і адаптації в нових умовах (при 
активному русі по покриттю) ці візуальні недосконалості будуть зменшуватися в міру 
відновлення ворсу в його природне положення. Відновлення зазвичай відбувається 
незабаром після укладання. Однак в деяких випадках може знадобитися до шести тижнів для 
повного відновлення ворсу і придбання покриттям повноцінного зовнішнього вигляду. 

Для будь-якої килимовій плитки з розрізної петлею характерно випадання деякої кількості ворсу 
під час укладання. У цьому немає нічого страшного, якщо таке випадання мало місце, воно 
припиниться після кількох чисток звичайним пилососом. 

 

Захист підлогового покриття 

 

Плитки повинні бути захищені від бруду і пилу до, під час і після укладання. Невиконання цієї вимоги 
може вплинути на гарантію продуктивності. При використанні захисного покриття переконайтеся, що всі 
краї герметизовані, щоб запобігти попадання будівельного сміття і пилу на килимову плитку. Перед 
використанням переконайтеся, що післяжнивні залишки клейкої стрічки з поверхні ворсу килимовій 
плитки видалені. 

 

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. Слід 



уникати дрібних підрізів як в центрі, так і по периметру. 

Установка відправної точки для укладання, деякі контрольні вимірювання і суха 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. 

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. Краї плитки найбільш помітні 
відразу після укладання. Якість конструкції плитки Tessera допоможе зменшити видимість країв плитки з 
часом (з постійним трафіком і регулярної прибиранням пилососом) проте, краю плитки можуть 
залишитися видимими під час служби покриття в зонах з низькою прохідністю або зовсім без неї. 

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

Підгонка плитки 

Переконайтеся, що кожна плитка прилягає якомога щільніше до сусідньої, не надаючи при цьому на неї 
надмірного тиску. 
 
Укладання плиток по краях і підрізування 
 
При укладанні плитки по краях приміщення і підрізування у плінтуса або інших фіксованих меж, важливо, 
щоб плитка щільно прилягала до кордону, але без застосування додаткового зусилля. Плитки / підрізи, 
укладені до стіни під тиском, можуть спровокувати піднесений плитки, що в свою чергу дасть втрату 
зчеплення з основою. 
Переконайтеся, щоб кожна плитка щільно лежала стик в стик до іншої, не утворюючи підйомів. Важливо, 
щоб нічого не застрявало в швах між плитками (ворс, клей). 
 
 

 



Укладання на сходинках 

Для кожної сходинки необхідно використовувати відповідні сходинки. Плитки повинні бути надійно 

приклеєні до вертикальної і горизонтальної поверхні сходів, використовуючи контактний клей Eurocol 650 

Eurostar Fastcol). 

Плитка з еластичною підкладкою, наприклад ProBac® 

Вони повинні бути встановлені відповідно до загальними правилами, викладеними вище, але слід 

особливо відзначити наступне: 

• Перед установкою, килимову плитку з еластичною підкладкою (наприклад, ProBac®) слід витягти з 

коробок як частина підготовчого процесу та укласти не більш 12 плиток в висоту. Складені плитки повинні 

акліматизуватися протягом не менше 24 годин в умовах, які будуть переважати і при укладанні. Це 

особливо важливо, якщо плитки зберігалися або доставлені в умовах екстремальної температури і / або 

вологості. 

• Через можливість "відпружинювання", яке може привести до виникнення бульбашок, дуже важливо 

забезпечити таким плитках хороше зчеплення з основою. Крім того, необхідно подбати, щоб нічого не 

застрягло між плиток. 

 

Примітка: плитки з підкладкою ProBac® повинні бути надійно укладені одна до іншої. Чи не присувайте 

одну плитку ProBac® до іншої насильно, застосовуючи сильний тиск. 

 

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. 

 

Примітка: деякі захисні листові вироби з липкою плівкою при контакті з текстильними покриттям для 

підлоги можуть залишити клейкий слід після їх видалення. Від такого сліду може бути складно позбутися, 

а крім того, це може залучити зайву бруд на поверхню покриття після початку його використання.  

 

Можливість таких наслідків необхідно уточнити у виробника даної захисної продукції до початку її 

використання. Forbo не приймає ніяких претензій по забруднень, пов'язаних з використанням таких 

продуктів. 

 

Якщо необхідно досягти оптимальної продуктивності нового підлогового покриття, важливо, з першого 

дня використовувати правильні процедури з чищення і догляду.



Інструкції з чищення і догляду слід передавати головному підряднику, клієнтові або кінцевому 
користувачеві по завершенні укладання і до початку першої прибирання. 
 
Зносостійкість і вид петлі 
 
Ці деталі варіюються в залежності від колекції килимовій плитки. Додаткову інформацію див. В каталозі з 
покриттям підлоги Forbo. 
Гарантійні зобов'язання 
 
Гарантійні зобов'язання на продукцію поширюються за умови дотримання інструкції з укладання і 
експлуатації. При отриманні товару неналежної якості 
(Невідповідність кольору, якості, відсутність петель і т.д.), покупець зобов'язаний негайно протягом 3 днів 
з моменту отримання продукції письмово повідомити продавця. Укладання 
бракованої продукції неприпустима і не покривається гарантією. претензії по 
виробничому шлюбу укладеного матеріалу не приймаються. Згідно зі статтею ГК РФ 404 гарантійний 
термін встановлений: 12 місяців з дати продажу. 
 
 
Можливі варіанти укладання Tessera в плитках: - зверніться до брошури для вибору оптимального 
варіанту укладання по кожній лінійці. 

 
 

Зі зміщенням впівоберта монолітно (broadloom) 
 
 
 

 

Цегляна кладка укладання в розбіг 



 
 

Цегляна кладка з поворотом 
 

Можливі варіанти укладання Tessera в планках: - зверніться до брошури для 
вибору оптимального варіанту укладання по кожній лінійці  
 

Монолітно Ялинка В розбіг 
 
 
 

Цегляна кладка Плетінка Подвійна ялинка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Інструкція з укладання:
	Коврова плитка Tessera
	Загальні рекомендації
	Підлоги з підігрівом
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	Загальні рекомендації (1)
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