
 
 
Przydatne wskazówki montażowe 
Wszystkie pod łogi Harvey Maria są  odpowiednie do wykorzystania w łazience,  
kuchni,  salonie,  sypialni,  przedpokoju, ogrodzie zimowym i pozosta łych  
pomieszczeniach gospodarczych. 

Nasze ekskluzywne płytki winylowe są kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym i na tyle wytrzymałe, 
że świetnie sprawdzają się również w obiektach komercyjnych. Poniższe wskazówki, a także filmiki  
instruktażowe, mogą okazać się pomocne podczas układania i projektowania idealnej podłogi. 

10 praktycznych porad 
! Podłoże, na którym będzie układana podłoga, powinno być całkowicie suche, wolne  

od zanieczyszczeń, twarde, pozbawione uszkodzeń oraz gładkie. 

! Idealne podłoże, na które zamierzamy położyć płytki Harvey Maria, powinno być równe, co 
oznacza maksymalną dopuszczalną różnicę w wysokości wynoszącą 5 mm na 2 m oraz 2 mm na 
25 cm. Jeżeli Państwa podłoga wymaga znacznego poziomowania, stosujemy specjalną  
podłogową płytę wiorówą na pióro-wpust. Dostępna jest ona w wielu wariantach grubości. 

! Płytki podłogowe należy przechowywać w pozycji poziomej. Zalecamy podzielenie ich na niższe 
stosy. Materiał ułożony w ten sposób powinien pozostać w pomieszczeniu docelowym przez  
24 godziny, aby uzyskał odpowiednią aklimatyzację do panujących tam warunków. 

! Temperatura otoczenia, płytek i kleju powinna wynosić minimum 18ºC, natomiast podłoża  
minimum 15ºC. 

! Ogrzewanie zamontowane pod podłogą powinno był wyłączone przynajmniej 48 godzin przed 
planowanym terminem montażu płytek, a także 48 godzin po nim. Natstępnie przez kilka dni 
(stopniowo) ustawiane na coraz wyższą temperaturę, aż do osiągnięcia docelowej ciepłoty  
pomieszczenia. 

! Należy stosować kleje polecane przez montażystów Harvey Maria, a w pomieszczeniach  
z ogrzewaniem podłogowym wykorzystywać specjalistyczny klej przeznaczony do zastosowań 
wysokotemperaturowych. 

! Planowanie układania – polecamy zapoznanie się z instrukcją układania płytek w odpowiedni 
wzór zamieszczoną w pdfie o nazwie Instalacja domowa. W większości przypadków najlepiej jest 
rozpocząć układanie od środkowego punktu pomieszczenia. 

! Zaleca się przycinać płytki ostrym nożem do wykładzin i mieć w pogotowiu wymienne ostrza. 
Nasz filmik instruktażowy dotyczący układania podłogi zawiera wiele praktycznych porad, które 
pozwalają zaoszczędzić czas podczas tej czynności, np. sposób na precyzyjne przycinanie  
płytek. 

! Po ułożeniu podłogi na podłożu pokrytym klejem należy docisnąć ją walcem, a nadmiar kleju 
wytrzeć, kiedy jeszcze jest mokry, po czym pozostawić do dokładnego wyschnięcia. 

! Regularna pielęgnacja podłogi oznacza jej zamiatanie i mycie dobrze odciśniętym mopem lub 
wilgotną szmatką. Podłogę pozwoli też zabezpieczyć dobra wycieraczka umieszczona przed 
wejściem do pomieszczenia, zatrzymując zanieczyszczenia przynoszone z zewnątrz.  
                                                                                                                                           

 


