
Укладання 

ПВХ плитки 

  ALLURE 

 
 

Підготовка 
 

Основа для укладання гомогенної ПВХ плитки, або гетерогенної ПВХ плитка Allure 

має відповідати наступним базовим вимогам: 

- сухим (вологість підстави не більше 2,0% на звичайних підлогах і не більше 1,8% 

на підлогах з підігрівом, виміряна за карбідним методом); 

- міцним - міцність обирається виходячи з планованих навантажень - але навіть для 

приміщень промислового призначення рідко перевищує 300 кг / см2); 

- рівним - при укладанні ПВХ плитки вимоги до поверхні особливо великі; навіть 

при використанні високоякісних нівелюючих мас необхідно додатково відшліфувати 

основу - чим рівніше основа, тим точніше витримується точність при укладанні; 

- монолітним; 

- чистим - знепиленим, без слідів бруду і т.д. 

- необхідно точно визначити, чи є основа всмоктуючою або невбираючою - від цього 

залежить вибір клею і технологія його використання. 
 

Вбираюча (абсорбуюча) основа. 

Під вбираючими основами ми розуміємо тільки бетонно-цементну підлогу, але ніяк не дерев'яні, фанерні 

підлоги, підстави з ДВП і ДСП. Для приклеювання ПВХ плитки на такі основи можна використовувати 

наступні вододисперсійні клеї, що поставляються концерном Форбо: 

Forbo-Erfurt 525 

Forbo-Erfurt 528 

              Forbo-Erfurt 578 

 

Для приклеювання ПВХ плитки Форбо рекомендує використовувати найбільш зручний в роботі клей 528, 

так як цей клей є термостійким, і дозволяє тривалий час залишатися відкритим. 
Всі ці клеї характеризуються високою клейкістю - не менше 1 Н / мм2 , легкістю нанесення, широким 

вибором. Після відкриття банки клей слід ретельно перемішати і наносити на основу за допомогою 

зубчатого шпателя. Витрата при приклеюванні ПВХ покриттів складає близько 250-290 г / м2 (шпатель ТКВ 

/ А2. Клей наноситься по всій поверхні основи, обережно і рівномірно, круговими рухами, не залишаючи на 

основі скупчень клею. Працюють тільки однією стороною шпателя - інша сторона повинна залишатися 

завжди чистою. Надлишок клею збирають шпателем назад в банку і закривають її. 

 

Після нанесення клею на основу, необхідно дати підсохнути клею (час залежить від клею, що 

використовується), і укладати плитку. Укладання плитки слід починати від кутів, при цьому якщо клей 

досить вологий не рекомендується пересувати плитку по клейовому полю, так як на краях плитки буде 

збиратися клей (у Allure - це фаски), що в подальшому призведе до трудомісткого процесу з очищення 
стиків від клею. Рекомендується використовувати важкі прокаточні валики вагою до 50 кг. Накочувати 

необхідно регулярно, по мірі укладання. Особливо ретельно слід прокатити  покриття в області швів. 

 

Застосування клею Forbo-Erfurt 522 Star Taсk не рекомендується, тому що даний клей можна реактивувати 

при температурі 70-80, а при нагріванні основи від прямих сонячних променів клей розм'якшується і плитка 

набуває рухливість, що в свою чергу може привести до «задирання» країв плитки так званий пікінг. 

 

Також, для робіт з приклеювання ПВХ плитки на вбираючі основи можна використовувати спеціальні клеї: 

- Forbo-Erfurt 140 2-К - двокомпонентний поліуретановий клей, в першу чергу призначений для укладання 

еластомерних (гумових) покриттів 

- Forbo-Erfurt 236 - контактний клей на основі штучних смол - застосовується в основному, для 

приклеювання ПВХ покриттів на сходи контактним способом. 
 

               

 

 



Невбираючі (неабсорбуючі) основи. 

Під невсмоктуючими основами ми розуміємо основи з будь-яких щільних матеріалів - полірованого 

мармуру, старих ПВХ покриттів, бетону вакуумної сушки, цементно-бетонної підлоги, просочений 

невідомими реактивами та ін, крім того, до невбираючих основ (з точки зору укладача) зараховують всі 

дерев'яні або деревомісткі основи: дерев'яні, фанерні підлоги, основи з ДВП і ДСП. Справа в тому, що при 

роботі з такими основами необхідно виключити або різко зменшити кількість води. Як відомо, деревина 

істотно змінює свої розміри при зміні в ній кількості води - набухає або розсихається, деформується 

наклеєне покриття поверх основи. Крім того, вода, що потрапила в деревину з клею не має можливості 
випаруватися, і дерево після приклеювання плитки починає віддавати воду, яка буде руйнувати дисперсійні 

клеї, також дерево при сушінні починає давати усадку що може привести до деформації плитки. Тому для 

робіт по вищезазначеним основам необхідно суворо дотримуватися таку технологію. 

 

Для укладання ПВХ покриттів на невбираючі основи можна використовувати наступні 

вододисперсійні клеї: 

Forbo-Erfurt 528 

Forbo-Erfurt 233 

 

- Ці професійні високотехнологічні клеї. Однією з найважливіших додаткових властивостей цих 

продуктів є наявність так званого "скотч-ефекту" - тобто клей, що висох, протягом досить тривалого часу 

зберігає здатність, що клеїть. Саме тому, в разі приклеювання нового ПВХ покриття на не абсорбуючу 
вологу основу необхідно почекати час після нанесення клею шпателем на основу, після чого укласти 

покриття на підсушене клейове поле і ретельно притертися або прокатати. 

 

При приклеюванні ПВХ покриттів на клейовий шар, що висох, необхідно використовувати важкі 

прокаточні валики вагою до 50 кг. Особливо ретельно слід прокатати покриття в області швів. 

Також, для робіт з приклеювання ПВХ покриттів на невбираючі основи можна використовувати 

спеціальні клеї: 

 

- Forbo-Erfurt 140 2-К - двокомпонентний поліуретановий клей, в першу чергу призначений для 

укладання еластомерних (гумових) покриттів 

- Forbo-Erfurt 233 - контактний клей на основі штучних смол - застосовується в основному, для 
приклеювання ПВХ покриттів на сходи контактним способом. 

 

Умови роботи: 

- температура в приміщенні повинна бути стабільною протягом як мінімум 48 годин перед 

укладанням і не нижче 18оС; 

- температура повітря в приміщенні не повинна бути нижче 18оС; 

- температура основи не повинна бути нижче 15оС; 

- відносна вологість не повинна перевищувати 75%, рекомендовано не вище 65%. 

 

Підготовка ПВХ покриттів: 

- плитка повинна бути доставлена в приміщення, де буде укладатися як мінімум за 24 години для 
акліматизації, якщо акліматизація проведена неправильно, то після укладання плитка може змінити свої 

розміри - як правило, розширюватися, що призведе до здуття в області швів - так званого «пікінгу»; 

- плитка в стопках повинна бути акуратно складена одна на одну, щоб не виявилося деформованих 

країв і кутів плитки; 

- етикетки на підготовлених упаковках повинні бути легко доступними для прочитання - для 

контролю артикулу, кольору, номера упаковки і номера партії; 

- якщо в даному приміщенні укладається більше ніж одна упаковка одного з кольору, необхідно 

дістати плитку з коробок і перемішати їх, щоб не утворилося зон з однаковими текстурними малюнками. 

 

 

Укладання покриття. 

 

Порядок укладання: 

- укладання плитки завжди починається з геометричного центру приміщення, тому необхідно 

виміряти приміщення і відзначити центр; 

- необхідно задати осі, уздовж яких буде укладатися плитка; 
- необхідно провести основну вісь через центр приміщення і середину більш віддаленої від центру 

короткої стіни; 

- після цього укладають першу плитку таким чином, щоб вона однією стороною спиралася на вісь, і 

кут плитки знаходився в центрі кімнати; 



- від тієї плитки укладають два перпендикулярних ряду плиток «хрестом», визначивши таким чином 

осі, які відзначаються олівцем на основі, причому плитки повинні бути укладені аж до стіни по двох 

променів «хреста»; 

- прибирають раніше розкладені на основі плитки; 

- приклеювати плитку необхідно послідовно в чотирьох секторах, на які виявилося розділене 

приміщення раніше позначеними осями; 

- вибравши сектор - як правило, найбільш віддалений від виходу, починають наносити клей; 

- за допомогою відповідного зубчастого шпателя наносять клей на основу - клеєм покривається 
площа, достатня для приклеювання за один раз 16 ... 32 плиток - клей наноситься на трохи більшу площу; 

- плитка укладається після підсушування клею; необхідно ретельно витримувати напрям укладання, 

не допускаючи появи навіть найдрібніших зазорів між плитками; 

- якщо обрана плитка з декоративними розкладками, то їх слід укладати відразу, разом з основними 

плитками; 

- укладені плитки відразу ж прокочуються валиком - для виключення зрушень і порушення 

геометрії укладання; 

- за допомогою шайбера (спеціального скребка зі змінним лезом) необхідно видалити клей, 

нанесений раніше на основу і не закритою плиткою, що залишилася, оскільки не можна допустити 

подвійного шару клею під плиткою - такий надмірно товстий шар клею виявиться крізь покриття і буде 

виглядати як пляма; 

- після цього поетапно закривають всю поверхню приміщення, обмежуючись укладанням тільки 
цілих плиток; 

- для укладання біля стіни необхідно відрізати надлишок плитки відповідно до контура стіни, 

залишаючи 5 см запас; 

- укласти плитку на призначене для неї місце; 

- олівцем нанести мітку - коротку поперечну лінію, яка зафіксує положення даної плитки щодо 

основи; 

- зрушити плитку від стіни - по осі укладання до тих пір, доки залишений нами запас в 5 см не ляже 

вільно на основу; 

- встановити довгий розмітник (між роликовим упором і голкою) згідно віддалі (зрушенню) між 

мітками на покритті і на підставі; 

- використовуючи встановлений таким чином розмітник, нанести на плитку контур стіни, після чого 
обрізати надлишок з що вийшло контуру за допомогою леза-гака; 

- повторити вищеописаний процес для кожної плитки, яку необхідно підрізати по контуру стіни;  

- підмести основу, нанести клей і укласти підготовлені плитки в клейове поле, після чого прокатати. 

- Якщо плитка укладається в приміщенні з невеликими навантаженнями на основу, або тимчасово 

(на період оренду, виставки і т.д.) допускається неприклеювання плитки, а тільки фіксування за допомогою 

фіксацій; 

Фіксація проти зрушень 541 

Універсальна фіксація 546       
 

                          Укладання на підлоги з підігрівом  

 
                                               Рекомендовані клеї: 

 

Forbo-Erfurt 525 

Forbo-Erfurt 528 
Forbo-Erfurt 628 
 

За два дні перед укладанням, підігрів підлоги має бути відключеним. 

Після приклеювання матеріала на основу, треба дати клею підсохнути 24години. Потім включаємо 

підігрів підлоги, але не на повну потужність. Перший день п'ять градусів, другий день додаємо ще 

п'ять градусів, кожен день по п'ять градусів і так до 25 градусів. Потім починаємо збавляти по п'ять 

градусів кожен день в зворотному напрямку до нуля. Після цього підігрів можна включати в будь-

якій послідовності, але не більше 33 градусів. Ця процедура потрібна для того щоб клей не пересох і 

не втратив своєї еластичності. 

 

 


