Version 03.2022

Golden Rules
18-30°C

Укладку слід виконувати при температурі від 18 до 30°C. Перед укладкою залиште вінілові
підлоги Quick-Step у приміщенні при температурі 18–30°C щонайменше на 48 годин.
Підтримуйте таку температуру приміщення та самої підлоги до, під час та, принаймні, 24
години після укладки.
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Вінілову підлогу Quick-Step розроблено для укладання в приміщеннях з опаленням (> 5
°C), бажано при нормальній температурі приміщення. Вінілову підлогу Quick-Step не можна
укладати на засклених чи відкритих терасах, у причепах для кемпінгу, на човнах та інших
об’єктах без обігріву. Наполегливо рекомендуємо використовувати спеціальні вінілові
підкладки Quick-Step.Якщо очікується, що температура підлоги підніметься до 45 °C або
вище, наприклад через потрапляння прямих сонячних променів, обов’язково використовуйте
підкладку Quick-Step HEAT на вирівняній основі або укладайте покриття без підкладки на
вирівняну основу.
Не можна встановлювати важку дров’яну піч, електричні акумулятори й інші нерухомі
предмети на вінілову замкову підлогу QUICK-STEP. Рекомендується спочатку встановити піч/
акумулятор на захисну пластину та укладати вінілову підлогу QUICK-STEP навколо пластини з
дотриманням розширювальних швів.
Для інших критичних ситуацій із високими місцевими температурами рекомендується
використовувати вінілову клейову підлогу QUICK-STEP. Якщо у вас виникли будь-які запитання
стосовно температури підлоги, зверніться в технічній відділ торгової марки Quick-Step.

Підтримуйте температуру повітря у кімнаті вищою за 5 градусів. Переконайтеся що температура
у приміщенні завжди підтримується на рівні > 5°C (41°F), а бажано і діапазоні 18-30°C (64-86°F).
Якщо температура підлоги перевищує 45°C, необхідно використовувати підложку HEAT.
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2-5 mm

Ширина розширювального шва має становити мінімум 2 мм, оптимальна ширина — 5 мм.
Для підлоги з системою підігріву необхідно залишити розширювальний шов мінімум 5 мм.
Ніколи не блокуйте підлогу. Якщо важкі/нерухомі предмети (наприклад, кухня, кухонний
острів, убудовані шафи, важкі кухонні плити) стоять на підлозі, вони виконують роль стіни,
тому там слід передбачити мінімальне розширення.Плаваюче укладання повинно залишатися
плаваючим!Якщо це неможливо, використовуйте нашу вінілову клейову підлогу QUICK-STEP.

2-5 mm
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“Click”

5

1

З’єднуйте дошки! Злегка підніміть планку, яку встановлюєте, тримаючи її рукою знизу
приблизно за 25 см від краю. Злегка притисніть край короткої сторони великим пальцем руки
й рухайте палець від внутрішнього кута до зовнішнього, доки не почуєте/відчуєте клацання.
Перш ніж продовжувати, завжди перевіряйте кожен шов короткої сторони (на різницю
у висоті та наявність отворів). Щоб забезпечити гарну фіксацію, обережно притискайте
пальцем кожний шов короткої сторони панелі.Це найпростіший метод укладки Uniclic® Multifit
для гнучких вінілових замкових ламелей. Примітка: Illume — це Uniclic®-Uniclic®, тож уважно
ознайомтеся з нижченаведеними відомостями про укладання.

In the following text vinyl floor(s) refer(s) to floors from the Quick-Step Vinyl flooring collections for click installation. The branded accessories refer to the specific
Quick-Step Vinyl accessories. The website refers to www.quick-step.com
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Для отримання найкращого результату ретельно дотримуйтеся всіх
інструкцій.
Переконайтеся, що користувач підлоги має копію цього документа.
Обов’язково дотримуйтесь державних нормативів щодо використання підлоги.
Comfort
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1. ПІДГОТОВКА

1
Обережно зберігайте й транспортуйте вінілові підлоги Quick-Step, щоб не допустити їх деформації. Зберігайте й
транспортуйте коробки, зіставлені в акуратні штабелі, на пласкій поверхні. Не зберігайте коробки у вертикальному
положенні або у вологих, запилених приміщеннях чи місцях з екстремальними температурами. Перед укладкою залиште
вінілові підлоги Quick-Step у приміщенні при температурі 18–30 °C щонайменше на 48 годин. Підтримуйте таку температуру
приміщення та самої підлоги до, під час та, принаймні, 24 години після укладки. Укладку слід виконувати при температурі від
18 до 30 °C.

2
Вінілова підлога Quick-Step має різні формати, види декору та якість. Перед укладанням переконайтеся, що ви отримали
саме ту підлогу, яку замовляли. Завжди зберігайте етикетки разом із товарним чеком.

3
Вінілову підлогу Quick-Step розроблено для укладання в приміщеннях з опаленням (> 5 °C), бажано при нормальній
температурі приміщення. Вінілову підлогу Quick-Step не можна укладати на засклених чи відкритих терасах, у причепах
для кемпінгу, на човнах або інших об’єктах без обігріву. Наполегливо рекомендуємо використовувати спеціальні вінілові
підкладки Quick-Step.Якщо очікується, що температура підлоги підніметься до 45 °C або вище внаслідок потрапляння
прямих сонячних променів, слід обов’язково використовувати підкладку Heat на вирівняній основі або укладати покриття
без підкладки на вирівняну основу. Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно температури підлоги, зверніться в
технічній відділ торгової марки Quick-Step.

4
Ніколи не блокуйте підлогу. Якщо важкі/нерухомі предмети (наприклад, кухня, кухонний острів, убудовані шафи, важкі
кухонні плити, електричні акумулятори, дверні рами, сходи тощо) стоять на підлозі, вони виконують роль стіни.
* Спершу необхідно встановити важкі предмети, а вже потім укладати підлогу Quick-Step Vinyl Flex.
* Щодо важких предметів, які випромінюють тепло, то рекомендується спершу встановити піч/акумулятор на захисну
пластину та укласти підлогу Quick-Step Vinyl Flex навколо пластини з дотриманням розширювальних швів. Підлога QuickStep Vinyl Flexповинна мати можливість рухатися навколо важких предметів, щоб уникнути відкритих швів і розділення
планок. Розміру розширювального шва слід дотримуватися навколо всіх важких/нерухомих предметів.
Плаваюче укладання ЗАВЖДИ повинно залишатися плаваючим! Якщо це неможливо, використовуйте нашу вінілову
клейову підлогу Quick-Step.
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3 mm
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0,5 mm
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20 cm
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У разі встановлення дверної рами після укладання підлоги слід залишити вертикальний зазор не менше 1 мм між основою
дверної рами та поверхнею підлоги.

6
Тип основи підлоги, її якість та підготовка має великий вплив на кінцевий результат установки. Якщо основа підлоги не
підходить для укладки вінілової підлоги Quick-Step, необхідно вжити належних заходів. Зверніться до дилера вінілової
підлоги Quick-Step, який з радістю вам допоможе. Пам’ятайте, що нерівності основи підлоги можуть залишити сліди та
утворити зазори на вініловій підлозі Quick-Step. Основа ідлоги повинна бути стабільною та надійно зафіксованою. Крім того,
вона не може бути м’якою, пошкодженою або вільно рухатися.
• Необхідно прибрати такі покриття підлоги, як килим, голкопробивна повсть, вінілова підстилка, плаваючі покриття
підлоги.
• Покриття, які не потрібно прибирати: керамічна плитка, клейовий ламінат та клейовий лакований паркет, зафіксовані
дерев’яні дошки тощо.
• Покриття, які не потрібно прибирати, однак слід обов’язково використати поліетиленову плівку для уникнення зміщення:
клейовий ПВХ, жорсткий ПВХ, вінілова композиційна плитка, клейовий лінолеум та клейовий промащений паркет.
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Слід використовувати перехідний профіль, якщо температура в суміжних приміщеннях буде змінюватися по-різному,
виходячи за межі діапазону температур 18–30 °C. На контрольний шов основи можна укласти підлогу Quick-Step Vinyl Flex.
Перевірте вимоги щодо рівності основи. Будівельні деформаційні шви необхідно перенести на підлогу Quick-Step Vinyl Flex,
а також слід використовувати профіль.
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У разі укладання на дерев’яній основі приберіть із нього будь-яке наявне підлогове покриття. Будь-які ознаки плісняви та/
або ураження комахами-шкідниками неприпустимі. Якщо дерев’яна основа містить вологу або під нею відсутня належна
гідроізоляція, то її слід зняти в першу чергу. Тому що з часом деревина почне гнити, оскільки нова підлога та її підкладка
не випускатимуть вологу. Переконайтеся, що основа підлоги рівна, і закріпіть за допомогою цвяхів або гвинтів будь-які
її частини, що вільно рухаються. Зверху покладіть підходящу дерев’яну панель для підлоги, рівну основу або застосуйте
вирівнювальну суміш, щоб підготовувати ідеальну поверхню основи підлоги. Вирівнювальну основу слід закріпити за
допомогою відповідного клею або гвинтів через кожні 30 см. Технічний простір під підлогою з планок повинен добре
провітрюватись. Приберіть будь-які перешкоди й переконайтеся в належній вентиляції (мінімальна загальна площа отворів
для вентиляції — 4 см² на 1 м² підлоги). Вміст вологи в деревині не повинен перевищувати 10 %.

9
Переконайтеся, що основа підлоги абсолютно пласка. Цементні шви між плиткою або інші зазори, глибина яких
перевищує 1 мм, а ширина — 4 мм, необхідно вирівняти. Для підлоги Quick-Step Vinyl Flex Click: слід усунути нерівності, що
перевищують 0,5 мм на відрізку 20 см. Це правило також стосується нерівностей понад 3 мм на відрізку 2 м. Опуклості
слід видалити, обробивши поверхню наждачним папером або зіскрібши нерівності. Якщо слід застосувати відповідну
вирівнювальну суміш, перевірте необхідність використання ґрунтовки чи герметика. В більшості випадків підкладка здатна
вирівняти основу.

3

QS_LVT_Installation_Instructions_VinylFlex.indd 3

14/04/2022 17:45:45

1. ПІДГОТОВКА

2. УКЛАДКА

3. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

4. ДОГЛЯД

max 27°C

10

11

12

13

14

10
Якщо в якості основи служить мінеральний матеріал, наприклад бетон, то він має висохнути до укладання підлоги. Для
укладання на цементну основу вміст вологи згідно з карбідним методом (СМ) має бути менше 2,5% (відносна вологість
75%). Для укладання на ангідритну основу вміст вологи згідно з карбідним методом (СМ) має бути менше 0,5% (відносна
вологість 50%). Якщо використовується система підігріву підлоги, то для укладання на цементну основу СМ має бути менше
1,5% (відносна вологість 60%), а на ангідритну основу — менше 0,3% (відносна вологість 40%). (див. інструкції для системи
підігріву) Обов’язково вимірюйте, записуйте та зберігайте показники вмісту вологи. Для висихання нової цементної стяжки
товщиною 1 см потрібен тиждень. При цьому максимальна товщина не повинна перевищувати 4 см. Якщо товщина стяжки
перевищує 4 см, то для її висихання потрібно в два рази більше часу. Наприклад, бетонна основа товщиною 6 см має
сохнути не менше 8 тижнів.
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Покриття для різних кімнат із системою підігріву підлоги чи без неї та (або) з різними терморегуляторами слід укладати з
використанням Т-подібного профілю. При цьому з кожного боку мають бути розширювальні шви шириною не менше 5 мм.
За наявності системи підігріву або охолодження застосовуються додаткові інструкції. З міркувань здоров’я та безпеки, а
також з метою уникнення проблем із підлогою Quick-Step Floor, слід дотримуватися певних базових правил:
Система підігріву
– Перш за все важливо переконатися, що температура поверхні підлоги не перевищує 27 °C
– У разі плаваючого укладання слід використовувати відповідну підкладку. Повна термостійкість (R) вінілової підлоги
Quick-Step разом з підкладкою не повинно перевищувати 0,15 м²K/Вт
– На початку та в кінці період роботи підігріву необхідно плавно змінювати температуру
– Намагайтеся уникати накопичення тепла (не застеляйте підлогу килимами чи килимовим покриттям, залишайте
достатньо вільного простору між підлогою та меблями).
– Дозволяється використовувати певні водяні та електричні системи підігріву. Див. окрему інструкцію з укладання системи
підігріву та системи охолодження
Система охолодження
– Для систем охолодження підлоги термостійкість має бути меншою 0,09 м²K/Вт. Термостійкість вінілової підлоги QuickStep коливається в межах від 0,02 до 0,07 м²K/Вт (з підкладкою).
– Належна система безпеки включає автоматичні датчики, які визначають, коли точка роси (тобто початок конденсації)
досягається нижче або в підлогових покриттях, а потім вимикають охолодження.
Щоб отримати інформацію про належну підготовку, перегляньте також окрему інструкцію з укладання підлоги з системою
підігріву та охолодження, доступну на веб-сайті www.Quick-Step.com
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Переконайтеся, що основа підлоги суха, рівна, міцна, чиста і що на її поверхні відсутні жирні або хімічні речовини. Якщо
необхідно, зіскребіть або іншим чином видаліть старий клей. Перед укладкою ретельно зметіть будь-яке будівельне сміття
(включно з цвяхами) або приберіть поверхню за допомогою пилососу Вирівняйте значні нерівності й закрийте великі
тріщини. Рекомендується зняти старі плінтуси і встановити нові після укладання нової підлоги.

13
Вам знадобляться такі стандартні інструменти: вимірювач, захисні окуляри, тонка мотузка, рукавички й олівець.
Забороняється використовувати колодку для обстукування під час укладання підлоги Quick-Step Vinyl Flex разом із Uniclic®
Multifit. На додаток до стандартних інструментів рекомендується використовувати увігнутий різак та інструмент для укладки
вінілової підлоги Quick-Step Vinyl Flex. Останній використовується як монтажний лом і кутник для столярно-теслярських
робіт (2 в 1). Застосування будь-яких інших аксесуарів, окрім аксесуарів для вінілової підлоги Quick-Step (наприклад,
неправильної підкладки), може призвести до пошкодження вінілової підлоги Quick-Step. У такому випадку гарантія від
Quick-Step не діятиме. З цієї причини рекомендується використовувати тільки аксесуари для вінілової підлоги Quick-Step,
які були спеціально розроблені й випробувані для використання з вініловою підлогою.

14

4

Перевірте всі панелі до та під час укладки в оптимальних умовах освітлення. Не встановлюйте пошкоджені панелі.
Встановлена дошка вважається прийнятою й скарги на неї не приймаються.
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1.ПІДГОТОВКА
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2. УКЛАДКА
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3. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

4. ДОГЛЯД

5a
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2. УКЛАДКА

1
Перш ніж почати, ретельно виміряйте довжину та ширину кімнати для створення детального плану, щоб підлога мала
гармонійний вигляд. Це дуже важливо у разі укладання стандартних декоративних плиток. Також завдяки цьому останній
ряд не буде надто вузьким. Якщо розмір останнього ряду буде менше 5 см, то для спрощення укладання краще зменшити
ширину планок першого ряду.

2
Під час укладки переконайтеся, що панелі достатньо «переплутані», аби забагато однакових, світлих або темних, панелей
не були розташовані поруч одна з одною. Найкращий візуальний ефект досягається, якщо розташувати панелі вздовж
найдовшої стіни та/або паралельно до падіння світла. Подбайте, щоб кінцеві стики панелей у 2 сусідніх рядах не збігалися
— вони повинні зміщуватися мінімум на 30 см. Для натурального вигляду та кращої механічної міцності рекомендується
встановлювати дошки не за схемою, а в довільному порядку.

3
Спочатку укладіть підкладку (лінія/лінія або кімната/кімната), якщо вона потрібна. З вініловими замковими панелями QuickStep ви самі можете обрати, звідки починати. Визначте найпростіший спосіб укладання підлоги. Рекомендується починати з
лівого кута кімнати, за необхідності скориставшись підкладкою.
Наполегливо рекомендуємо використовувати спеціальні вінілові підкладки Quick-Step, які роблять укладання
простішим, а також мають ізоляційну, звукоізоляційну та вирівнювальну функції. Занадто товста або м’яка підкладка (CS
< 400 кПа), занадто липка підкладка або підкладка з невідповідного матеріалу може пошкодити підлогу. Підкладка, яка
використовується при укладанні ламіната або паркету, не підходить для укладання вінілового покриття із замковою
системою. Детальну інформацію можна знайти на упаковці підкладки або отримати в дилера. Під час укладання наступної
лінії підкладки рекомендується з’єднувати частини підкладки за допомогою тонкої стрічки, щоб уникнути накладання та
утворення зазорів.

4
Щоб легко розрізати вінілові підлоги Quick-Step, покладіть дошку декоративною стороною вгору та скористайтеся
спеціальним увігнутим різаком для вінілової підлоги. Щоб розрізати вінілову дошку, накресліть лінію та зробіть розріз
твердої поверхні за допомогою ножа. Тоді обома руками надламайте дошку. Повністю розрізати вінілову дошку не потрібно.

5

5

Із планок, які укладаються біля стіни, слід зняти їхню замкову систему. Покладіть першу планку в куті. Відріжте пилкою профіль
замка як на довгій, так і на короткій стороні планки. На інших планках першого ряду (не в куті) слід відрізати профіль замка
на довгій стороні, яка буде знаходитися безпосередньо біля стіни. На тій стороні планки, яка знаходиться безпосередньо
біля стіни, слід відрізати профіль замка, щоб отримати потрібний розширювальний шов.Ширина розширювального шва має
становити мінімум 2 мм, оптимальна ширина — 5 мм. Найпростіший спосіб — використовувати залишки вінілової підлоги
Quick-Step як розпірки. Для підлоги з системою підігріву необхідно залишити розширювальний шов мінімум 5 мм.
Перед укладанням кожної наступної планки слід переконатися у відсутності різниці за висотою та відсутності отворів на швах
з короткої та довгої сторони. Щоб спростити процес укладання, зберіть перших 3 ряди неподалік від стіни, щоб ви могли
сидіти на планках під час збирання. Потім пересуньте перших 3 ряди в потрібне положення біля стіни, поклавши розпірки.
Візьміть тонку мотузку й тримайте її вздовж встановлених планок, щоб перевірити та відрегулювати положення встановлених
перших 3 рядів. Рекомендується провести додаткові перевірки положення, щоб забезпечити відповідне розташування під час
укладання. Використовуйте розпірки, щоб отримати мінімальний розширювальний шов вздовж периметра товщиною 2 мм, а
краще — 5 мм.
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ДЛЯ ПЛАНОК QUICK-STEP BALANCE + PULSE + AMBIENT І ПЛИТКИ З UNICLIC® НА ДОВГІЙ СТОРОНІ ТА MULTIFIT
(ВЕРТИКАЛЬНА УСТАНОВКА) НА КОРОТКІЙ СТОРОНІ НА ПАНЕЛЯХ:

6
Поверніть першу панель другого ряду довгою стороною до вже встановленої панелі під кутом 20–30°. Посуньте панель
трохи вгору й вниз і водночас натисніть вперед. Ви почуєте клацання, яке означатиме, що панелі зафіксовано.

7
Потім горизонтально підсуньте третю дошку. Злегка підніміть дошку, яку встановлюєте, тримаючи її рукою знизу за 25
см від кінця. Злегка притисніть стик короткої сторони великим пальцем руки й рухайте палець від внутрішнього кута до
зовнішнього, доки не почуєте і/або відчуєте клацання. Перш ніж продовжувати, завжди перевіряйте кожен стик короткої
сторони (на різницю у висоті та наявність отворів). Щоб забезпечити гарну фіксацію, обережно притискайте пальцем
кожний стик короткої сторони панелі. Не користуйтеся молотком чи накладкою для підбивання — так ви можете пошкодити
з’єднання. Це найпростіший метод для укладки вінілових замкових панелей Multifit™ V. Наступні ряди ЛВТ укладаються
подібно першим рядам до кінця кімнати. Найпростіший спосіб — сидіти на встановлених дошках.
ДЛЯ QUICK-STEP ILLUME: НА ДОВГІЙ ТА КОРОТКІЙ СТОРОНАХ Є UNICLIC®, ТОЖ УКЛАДАННЯ БУДЕ ДЕЩО
ВІДРІЗНЯТИСЯ:

8
Uniclic® можна укласти двома різними способами. Бажаним методом є метод А (кут до кута):спершу оберніть коротку
сторону планки, яку слід укласти, до короткої сторони вже укладеної планки за принципом кута. Потім підніміть щойно
укладену планку, щоб отримати кут 20°-30°. Внаслідок цього піднімуться планки, раніше встановлені в цьому ряді, бо їх
короткі сторони з’єднані між собою. Тепер покладіть ОБИДВІ руки поруч із швом, як зображено на малюнку, та потягніть
довгу сторону планки до себе. Ви почуєте клацання, яке означатиме, що панелі зафіксовано. Ви можете вставити язичок в
паз або ж посадити паз на язичок. Метод вставляння язичка в паз є більш поширеним та простим.

9
Якщо неможливо скористатися методом A (наприклад, з огляду на важкодоступні місця), то можна скористатися методом Б
(обстукування): за допомогою Uniclic® можна з’єднувати панелі між собою шляхом обстукування планок. В такому випадку
їх не доведеться піднімати. Для цього методу необхідно використовувати спеціальну колодку для обстукування Uniclic®.
Не з’єднуйте планки одним ударом. Щоб не пошкодити панелі, їх треба обстукувати легенько. Спочатку можна нахилити
коротку чи довгу сторону планки, а потім постукати з іншої сторони, щоб з’єднати планки між собою.

10
В місцях, де дуже складно укладати планки Unilic® з використанням колодки для обстукування (наприклад, навпроти стіни),
їх можна з’єднати за допомогою лома та молотка.

6
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11
Наступні ряди ЛВТ укладаються подібно першим рядам до кінця приміщення. Зручніше всього працювати, сидячи на вже
укладених планках.

12
Ніколи не блокуйте підлогу. Якщо важкі/нерухомі предмети (наприклад, кухня, кухонний острів, убудовані шафи, важкі
кухонні плити, електричні акумулятори тощо) стоять на підлозі, вони виконують роль стіни, тому там слід передбачити
мінімальне розширення. Плаваюче укладання ЗАВЖДИ повинно залишатися плаваючим! Якщо це неможливо,
використовуйте нашу вінілову клейову підлогу Quick-Step.

7
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3. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

1
Заберіть усі розпірки. Уважно перевірте готову поверхню встановленої підлоги.
Прикріпіть плінтус до стіни. Забороняється кріпити плінтус до підлоги. Внаслідок цього методу підлога під плінтусом
розходиться й сходиться. Зазвичай ми не рекомендуємо заповнювати розширювальні шви силіконом чи іншим еластичним
герметиком. АЛЕ лише в малих приміщеннях із високим рівнем вологості, таких як ванні кімнати та туалети, а також там,
де площа підлоги становить < 10 м², компенсаційні шви можна заповнити герметиком «Quick-Step Vinyl Hydrokit». Якщо ви
заповнюєте ці компенсаційні зазори, їх ширина має становити мінімум 5 мм. ДО ТОГО Ж, ви зобов’язані використовувати
Т-профіль для відокремлення однієї кімнати від іншої.

2
У дверному отворі, де також може бути поріг, рекомендується підрізати дверну коробку. Щоб зробити правильний надріз,
переверніть планку лицьовою стороною вниз із підкладкою під нею та розмістіть її на підлозі впритул до дверної рами. Цим
можна гарантувати виконання надрізу на потрібній висоті. Потім розташуйте багатофункціональний інструмент або ручну
ножівку плазом на планці й розпиліть раму. Вийміть відрізану частину рами й приберіть усе сміття за допомогою пилососа.
Укладіть планку довгою стороною, тримаючи коротку сторону біля розрізу дверної рами. Потім просуньте планку під
розрізом в напрямку вже укладеної планки, щоб закрити короткий шов. Використовуйте монтажний лом та (або) колодку
для обстукування Quick-Step, щоб забезпечити щільність з’єднання в коротких і довгих швах.Під час розрізання панелей
враховуйте розширювальний шов під дверима.

3
Якщо не вдається нахилити дошку (наприклад, під батареями), використовуйте інструмент для укладки Quick-Step, щоб
з’єднати панелі.

4
У рядах, де є труби, забезпечте таке розташування панелей, щоб труба опинилася точно посередині між короткими
сторонами двох панелей. Просвердліть отвори з діаметром, що перевищує діаметр труби на 10 мм. З’єднайте панелі
короткими сторонами та приєднайте третю планку до довгої сторони, щоб забезпечити стійкість. Просвердліть отвір у
центрі шва між двома панелями. Тепер можна встановити панелі.

5
In case of a double pipe, drill a hole at each of the marked points that is equivalent to the diameter of the pipes plus 10 mm. If
located on the long side of the plank, make a 45 degree cut from each hole to the edge of the plank.

6
Потім нанесіть відповідний клей на краї, що утворилися в результаті розрізання, і приклейте відрізану частину дошки.
Пильнуйте, щоб клей не просочився між відрізаною частиною дошки та основою підлоги.Для отриманні ідеальної кінцевої
обробки навколо труб використовуйте накладки для труб Quick-Step® (плаваюче укладання).

8
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4. ДОГЛЯД

1
Ви можете ходити по вініловій підлозі Quick-Step одразу після її укладання. Для догляду за підлогою рекомендуємо
використовувати швабру Quick-Step або пилосос. Щоб не подряпати підлогу, переконайтеся в наявності в пилососа м’яких
коліс та спеціальної щітки. Використання пароочисника заборонено.

2
Для очищення вінілової підлоги також можна використовувати вологу або мокру ганчірку. Quick-Step Livyn Clean — це
продукт для догляду за вініловою підлогою, спеціально розроблений, щоб зберегти вінілову підлогу в ідеальному стані. У
жодному разі не використовуйте натуральні мийні засоби, оскільки це призведе до появи липкої плівки на поверхні, яка
збиратиме пил та бруд, і її буде важко видалити. Це також стосується мийних засобів, які містять абразивні частинки, що
можуть надати поверхні матового вигляду. Важливо не переливати засоби для чищення, оскільки це також призведе до
накопичення нальоту від миючого засобу, який важко видалити, не використовуючи очищувач для вінілових поверхонь.
Додаткову інформацію щодо прибирання та догляду підлоги можна отримати на веб-сайті www.Quick-Step.com. Щоб
отримати спеціалізовані інструкції з догляду за вініловою підлогою в комерційних цілях, зверніться в технічній відділ
компанії Quick-Step. Завжди одразу витирайте пролиту на підлогу рідину.

3
Використовуйте захисні накладки для меблів і ніжок стільців. Використовуйте (офісні) крісла типу W та стільці з м’якими
колесами, які підходять для вінілової підлоги, і/або використовуйте спеціальний килимок.

4
Не перетягуйте важкі предмети меблів по підлозі; щоб перемістити — підніміть їх. Переконайтеся, що ніжки меблів мають
велику площу тиску і що для них використовуються протектори, які не залишають плям на підлозі. Чим вищі та/або ширші
ніжки мають меблі, тим краще буде розподілення ваги меблів на підлозі й тим меншим буде шанс пошкодити підлогу.
Покладіть килимки (нижня сторона яких не прогумована) на всіх зовнішніх входах у приміщення, щоб запобігти рознесенню
бруду, піску й ґрунту по підлозі. Це дозволить зменшити пошкодження підлоги та сприятиме подовженню терміну служби
підлоги. Зверніть увагу, що тривалий контакт із деякими видами гуми може призвести до появи плям. Не допускайте
контакту сигарет, сірників або інших дуже гарячих предметів із підлогою, оскільки це може спричинити незворотне
пошкодження.

5
Підтримуйте температуру в приміщенні вище 5 °C, оптимальний діапазон температур — 18–30 °C. Важливо також
підтримувати температуру основи підлоги у вищезгаданому діапазоні.
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