
1  

покрытия в рулонах 
покрытие в плитках 

Укладання антистатичних і струмопровідних покриттів 

Підготовка 
 

Основа для укладання антистатичних і струмопровідних покриттів має відповідати тим самим вимогам, 

що і при укладанні будь-яких покриттів для підлоги: 

- сухе - вологість основи не більше 2,0%, виміряна за карбідним методом; 

- міцне - має володіти поверхневою міцністю, при нанесенні паралельних подряпин не повинно 

кришитися, міцність повинна відповідати передбачуваним навантаженням; 

- рівне - відповідно до Держстандарту, на базі в 2м зазор між лінійкою (правилом) і основою не повинен 

перевищувати 2 мм; 

- монолітне; 

- чисте - знепилене, без слідів бруду, масел і т.д. 

 

 Підготовка поверхності 
 
Перед укладанням антистатичних і струмопровідних покриттів необхідно заґрунтувати основу 
струмопровідною дисперсійною ґрунтовкою 041 Europrimer EL. В цьому випадку відвідний потенціал 
виконується самоклейкою мідної стрічкою 801. Відвідний потенціал заземлюється в шину заземлення 
(електриком) і приклеюється вглиб приміщення на 1,5 - 2 метри на площі до 30м². У приміщеннях 
більшої площі необхідно виконувати кілька потенціалів (в залежності від площі) з таким розрахунком, 
щоб на кожні 30м² доводилося заземлення. 

 

 

У разі, коли грунтовка 041 Europrimer EL не застосовується, необхідно укласти сітку з мідної стрічки по 
всій площі приміщення. 

Для рулонних покриттів: мідна стрічка 801 наклеюється на основу під кожен рулон на всю його довжину 
приблизно посередині рулону. Далі виконується відвідний потенціал з мідної стрічки поперек наклеєних 
смуг. Такий потенціал наклеюється з розрахунку, що заряд знімається з відстані не більше 10 м. 

Наприклад, якщо відступити від стіни 9,9 м і наклеїти смугу, то відстань до наступної смуги мідної 
стрічки складе 19,9 м і т.д. 

У приміщеннях площею до 40 м² виконуються два відвідних потенціалу. 
 

 

Всі відвідні потенціали (поперечно наклеєні мідні стрічки) повинні бути заземлені в шину заземлення 
(електриком). 

 

Для матеріалів, виготовлених у вигляді плитки, необхідно укласти мідну стрічку під кожен ряд плитки. 
Відвідні потенціали виконуються так само, як у випадку з рулонними покриттями. 

 

 

Інсталяція струмопровідних покриттів в 
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Після висихання струмопровідної дисперсійної грунтовки 041 Europrimer EL (прибл. через 30 хвилин) 
або після виконання сітки з мідного стрічки 801, підготувати і укласти покриття для підлоги, 
використовуючи відповідні клеї: 
 

 Для вінілових та ПВХ-покриттів: 
Forbo 523 Eurostar Tack EL 
Forbo 579 Polaris EL 
Forbo 234 Eurosol EL 
Forbo 143 Klebstoff EL 

 
 Для текстильних покриттів: 
Forbo 541 Eurofix Anti Slip + 3,5 частей Токопроводящего аддитива 841 EL 
Forbo 506 Eurostar Tex EL 

 
 Для натурального лінолеума і ковроліна: 
Forbo 615 Eurostar Lino EL 

 
Всі ці клеї характеризуються виключно високою початковою і кінцевою клейкістю. Після відкриття 
банки клей слід ретельно перемішати і наносити на основу за допомогою зубчатого шпателя. 

 

 Витрати клея: 
 

- при приклеюванні вінілових и ПВХ покриттів - 250-300 г/м2 (шпатель ТКВ/S1) 
- для текстильных покриттів - 350-450 г/м2 (шпатель ТКВ/TL) 
- для натурального лінолеума - около 450 г/м2 (шпатель ТКВ/В2) 
- витрати клея 234 Eurosol EL - 200-300 г/м2 (гладкий шпатель, пензлик, 

валик-шпатель ТКВ/А1) 
или 100-150 г/м2 на одну поверхність. 

- витрати клея 143 Klebstoff EL - 250-550 г/м2 (шпатель ТКВ/А1-А2). 

Клей слід наносити на всю поверхню основи, обережно і рівномірно, круговими рухами, не 
залишаючи на основі скупчень клею. Після нанесення певної кількості клею потрібно згладити 
шпателем «заокруглення» клею. Необхідно намагатися наносити клей прямими лініями, тому що в 
місцях заокруглень можливе утворення зон намагнічування і збої в роботі струмопровідної  
системи. 

Робота проводиться тільки однією стороною шпателя - інша сторона повинна залишатися завжди 
чистою. Надлишок клею збирають шпателем назад в банку і закривають її. 

 

Шпателі для нанесення струмопровідних клеїв мають спеціальну форму «акулячий зуб». Необхідно 
через кожні 50 м² міняти сторону зубчастої рейки. 

 Умови роботи: 

 температура в приміщенні повинна бути стабільною протягом мінімум 48 годин перед 
укладанням; 

 температура повітря в приміщенні - не нижче 18оС; 

 температура основи - не нижче 15оС; 

 відносна вологість не повинна перевищувати 75%. 

 
 Підготовка натурального лінолеума: 
 

 рулони повинні акліматизуватися в даному приміщенні протягом як мінімум 24 годин перед 
укладанням; 

 рулони повинні акліматизуватися в вертикальному положенні; 
 етикетки на підготовлених рулонах повинні бути легкодоступні для прочитання - для контролю 

артикулу, кольору, номера рулону і номера партії; 
 якщо в даному приміщенні укладається більше одного рулону одного кольору, необхідно 

переконатися, що всі рулони з однієї партії.
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Укладання покриттів 
 

 Загальні положення: 

 

- натуральний лінолеум укладається строго в одному напрямку, по стрілках на внутрішній стороні або 
мітках, які необхідно поставити перед початком роботи; 

 

- вінілові та ПВХ покриття укладаються реверсивним методом. Перший лист покриття укладається в 
одному напрямку, наступний повинен укладатися в протилежному (розгорнутим на 180˚) через 
особливості виробництва багатьох ПВХ покриттів. 
 

 Порядок укладання: 

 
- розмотати рулони безпосередньо перед стіною, на яку буде відбуватися приклеювання, відрізати 
необхідну довжину; 
- для того, щоб забезпечити точну розмітку швів, попередньо необхідно розмістити листи внахлест - на 
1,5 - 2 см; 
 

 Приклеювання покриття. 

 
Допускається приклеювання одразу декількох полотен за один раз, так і по одному полотну. 
 

 на основі відзначити кордон рулону - кордон нанесення клею; 
 при невеликій ширині приміщення викласти всі полотна, підрізати по стінах; 
 загорнути рулон до середини його довжини; 
 для запобігання нанесення клею шару на шар посередині рулону, на кордоні загорнутих полотен 

покриття, відзначити лінію олівцем або будівельної шнурки; 
 використовуючи відповідний зубчастий шпатель (ТКВ), на основу наносять клей, суворо 

дотримуючись раніше зазначений кордон нанесення клею; 
 клей наноситься від загорнутого покриття до стіни (від покриття); 
 клей 234 Eurosol EL може наноситися контактно, для цього необхідно нанести клей і на основу і на 

виворітну частина покриття; 
 після підсушування клею укласти покриття і прокатати валиками; 
 загорнути НЕ приклеєну сторону і нанести клей і т.д; 
 зрізати нахлест матеріалу (залишені 1,5 - 2 см) і притерти; 
 після укладання покриття через 24 години стики проварюються гарячим зварюванням або 

обробляються рідиною для холодного зварювання 671 Noviweld. 
 

 Зварювання. 
 

 При «зварюванні» натурального лінолеуму шнур складається з легкоплавкого полімеру, який, 
розплавляючись, проникає в пори покриття, і, застигаючи, герметизує шов. Для якісного 
«зварювання» натурального лінолеуму необхідно використовувати тільки професійний 
інструмент, зокрема, професійний фен із ступінчастим регулюванням температури повітря, 
спеціальні ножі, пристосування та ін.  

 ПВХ покриття зварюються шнуром, виготовленим з ПВХ матеріалів, під впливом температури 
вони зварюються на молекулярному рівні. 

 

 обробити кромки шва за допомогою обробного ножа - гровера; 
 глибина оброблення - практично на повну глибину для покриттів товщиною 2 - 2,5 мм; для покриттів 

більшої товщини глибина канавки не повинна перевищувати 2,5 - 3 мм, тому що товщина шнура часто 
становить 4 мм, іноді зустрічаються 5 мм; 

 виставити температуру фена близько 350оС для натурального лінолеуму і 450оС для ПВХ покриттів, 
надіти лите сопло діаметром 4 мм або 5 мм і включити фен; 

 почекати, поки сопло нагріється до потрібної температури; 
 необхідно взяти відрізок зварювального шнура довжиною трохи більше, ніж половина довжини шва; 
 вставити шнур в сопло, відразу ж притиснути кінець шнура в канавку шва і, утримавши в такому 

положенні близько секунди, почати пересувати фен уздовж шва 
 п'ята сопла під час руху завжди повинна бути паралельна поверхні; 
 необхідно вибрати правильну швидкість руху фена, переконавшись, що дійсно шнур 

розплавляється, зв'язуючись з матеріалом покриття; при правильному зварювальному процесі з 
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боків від шва формуються дві доріжки крихітних намистин з матеріалу зварювального шнура (для 
натурального лінолеуму), при зварюванні ПВХ шнур не повинен плавитися; 

 відразу ж після закінчення зварювання, поки шнур гарячий, використовуючи серповидний ніж і 
насадку для попередньої підрізування шнура, видалити «начорно» надлишок шнура; 

 повторити зварювання, починаючи від протилежної стіни, і завести 20 мм внахлест на попередньо 
заварений і підрізає шнур; 

 після того, як температура шнура зрівняється з температурою покриття, необхідно начисто 
видалити надлишки шнура; при цьому серповидний ніж необхідно утримувати максимально 
паралельно поверхні. 
 
Якщо підрізати вплавлений шнур за одні прохід, коли шнур ще гарячий, то в результаті, після 
охолодження шнура, залишиться канавка - шнур при охолодженні дає усадку. Така незначна 
недбалість може призвести до істотного погіршення зовнішнього вигляду покладеного покриття, 
оскільки в канавках завжди буде збиратися бруд і пил. Так само покриття при нагріванні стає м'яким і 
при підрізання шнура може призвести до пошкодження самого покриття. 
 

Примітка 
На струмопровідні системи не рекомендується наносити захисні мастики, тому що це може привести 
до збільшення електричного опору і погіршити характеристики покриттів. 
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