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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do montażu paneli należy przygotować:

młotek gumowy

miarka i ołówek

klocek odbojowy szpachelka

kątownik nastawny

Podłogi panelowe układane są metodą „pływającą” tzn. bez związywa-

nia z podłożem. Nie należy ich przyklejać, przybijać gwoździami, ani w 

żaden inny sposób mocować do podłogi.

 Montaż metodą click – nie wymaga użycia kleju. Polega na wsunię-

ciu i zatrzaśnięciu jednego panela w drugi. Jest zdecydowanie łatwiej-

sza, a także umożliwia demontaż i ponowne zamontowanie paneli.

 Montaż metodą EASY CONNECT – jest to jeden z najlepszych na 

świecie, opatentowany system bezklejowego montażu paneli 

podłogowych. Dzięki temu systemowi układanie paneli jest niezwykle 

proste i szybkie, a także nie wymaga użycia kleju. Metoda ta dzięki 

swojej optymalnej konstrukcji zapewnia doskonałe połączenie paneli - 

powierzchnia jest równa, pomiędzy poszczególnymi panelami nie ma 

żadnych szczelin, a połączone panele wytrzymują duże siły rozciągają-

ce, co daje gwarancję maksymalnej trwałości. 

METODY UKŁADANIA

pręt montażowy

piła kątownik 900

klej wodoodporny
lub uszczelniacz

pianka
polietylenowa

kliny delatacyjne folia paroizolacyjna
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 Podłoże oczyszczamy odkurzaczem.

 Dopuszczalny poziom nierówności, na podłożu przeznaczonym do 
układania paneli, to 3 mm na 1 m2.  Większe nierówności szlifujemy lub 
szpachlujemy.

 W przypadku podłóg jastrychowych i kamiennych, podłoże należy 
zabezpieczyć przed wilgocią układając folię paroizolacyjną. Folię 
układamy w formie wanny, a zachodzące na siebie pasma, o szerokości 
15 cm, mocujemy taśmą klejącą. Na ścianie folię układamy na wysokość 
5 cm.

 Folii paroizolacyjnej nie wolno układać na podłożach drewnianych.

 Rozkładamy warstwę pianki, układając ją w tym samym kierunku, w 
jakim będą później układane panele. Pasy pianki nie powinny 
zachodzić ani na siebie, ani na ścianę. W przypadku paneli posiadają-
cych konstrukcyjną warstwę tłumiącą, układanie pianki jest zbędne.

 Zamiast pianki można zastosować płyty podłogowe, które wyrównują 
i wyciszają podłogę.

Podłoże pod układanie paneli musi być bezwzględnie płaskie, suche, 
nośne, czyste i twarde:

15 cm

5 cm

Folia paroizolacyjna
Pianka polietylenowa
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Przystępując do układania paneli rozpoczynamy od pomiarów 

pomieszczenia i ustalenia kierunku, w którym będziemy je układać. 

Zalecane jest układane w kierunku równoległym do głównego źródła 

światła:

 Jeśli pomieszczenie posiada wnęki lub załamania, muszą być one 

uwzględnione w pomiarach.

 Należy upewnić się, że warunki panujące w pomieszczeniu pozwala-

ją na zastosowanie danego typu paneli. (np. nie wszystkie panele 

można wykorzystać w łazienkach). W przypadku wątpliwości należy 

upewnić się u producenta lub sprzedawcy, czy dany produkt ma 

właściwe zastosowanie.

 Zakupione panele, w ilości odpowiadającej pomiarom pomieszcze-

nia, składujemy w warunkach w jakich będą układane min. 24 godziny 

w pozycji leżącej.

 Przed układaniem należy skontrolować powierzchnie paneli. Nie 

należy układać paneli uszkodzonych lub z wadami.

 Układamy pierwszy rząd paneli, zaczynając od ściany. Pierwszy 

panel układamy piórem do ściany.

 Jeśli jest potrzeba, pierwszy lub ostatni panel przycinamy pod 

wymiar. Przycięty odcinek musi mieć min. 30 cm, aby w trakcie 

użytkowania panel się nie wyłamał.

MONTAŻ PANELI

Łączenie clik

30 cm
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 Układanie drugiego rzędu zaczynamy od odciętego kawałka poprzed-

niego rzędu, Dzięki temu panele układane są mijankowo. Należy 

pamiętać że wykorzystujemy tylko te odcinki, które mają min 30 cm.

 Przycinając panele zostawiamy od 1.5 do 2 cm odstępu od ściany, 

który zapobiega wypaczeniu podłogi w trakcie użytkowania.

Używając młotka i dobijaka łączymy panele z rzędu drugiego z rzędem 
pierwszym:

 Metodą click- stronę z piórem wsuwamy pod 

kątem 30 stopni, do dolnego policzka wpustu 

już ułożonych paneli i lekko przyciskając, 

wkręcamy w kierunku dolnym.

 Jeżeli panele wymagają klejenia, nanosimy 

dostateczną warstwę kleju na górna część 

pióra, panele składamy i dobijamy, a nadmiar 

kleju usuwamy miękką szpachelką.

 Panele z ostatniego szeregu docinamy na 

odpowiednią szerokość i dopasowujemy za 

pomocą pręta montażowego.

 W miejscach trudno dostępnych tj. wystają-

ce z podłogi rury, najpierw należy przyciąć 

panel do prawidłowej długości, następnie 

ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu 

i odmierzyć za pomocą calówki miejsca 

wiercenia.

300
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 Położenie paneli względem podłoża 

stabilizujemy za pomocą klinów Pierwsze 

kliny zakładamy po złączeniu pierwszego i 

drugiego rzędu, a kolejne po każdym 

następnym rzędzie.

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI

Podłoga wykonana z paneli jest niezwykle higieniczna i łatwa do 
utrzymania w czystości:

 Panele czyścimy za pomocą lekko wilgotnej szmatki. Należy koniecz-
nie unikać stojącej wilgoci.
 Paneli nie wolno woskować i polerować. 
 Do czyszczenia trudnych plam takich jak farba używać należy 
acetonu. 
 W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia tj. korytarz 
należy kłaść wycieraczki, a pod meble należy kłaść filcowe podkładki. 
 Drobne uszkodzenia, jak rysy lub wklęśnięcia, można usunąć pasują-
cym pod względem koloru kitem do podłogi.

 Ostatni etap to zdjęcie klinów i zainstalowanie listew przypodłogo-

wych. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze, a 

pomieszczenie ponownie umeblować.

Przedstawiona porada ma charakter jedynie informacyjny. 

RCMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub 

wykorzystania produktów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania. 

Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

producent paneli
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