
 
 
Wskazówki dotyczące montażu domowego 
 
Poniższe wskazówki instalacyjne pomogą  uniknąć  często pope łnianych b łędów. 
Nie można ich jednak traktować  jako kompleksowej instrukcji.  W razie  
wątpliwości należy skontaktować  się  z montażystami Harvey Maria, pisząc na 
adres kb@arcium.pl. 
 
1. ZASTANE PODŁOŻE  
1.1. PŁYTKI CERAMICZNE Powierzchnia płytek musi być idealnie równa* i gładka, co oznacza 
konieczność odtłuszczenia płytek (np. benzyną ekstrakcyjną), a następnie ich zagruntowanie  
i szpachlowanie. Końcowym etapem jest pokrycie powierzchni klejem.  
1.2.  WYLEWKA/BETON Jeśli powierzchnia jest w idealnym stanie (czysta, gładka, równa*  
i nie była malowana ani impregnowana), możliwe jest ułożenie podłogi Harvey Maria bezpośrednio 
na podłożu betonowym po jego zagruntowaniu. Ostatnim etapem pozostaje pokrycie podłoża 
klejem. Co ważne – w przypadku nowych mieszkań konieczne jest odpowiednie wygrzanie podłogi 
przed rozpoczęciem procesu instalacji (w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt pod  
adresem office@arcium.pl). Monteży Harvey Maria podpisują z Państwem protokół wejścia  
i wyjścia do/z mieszkania, w którym potwierdzają Państwo wykonanie ogrzania podłogi. 
 

1.3.PANELE LAMINOWANE Podłogi Harvey Maria nie powinny być układane bezpośrednio na 
takich powierzchniach, jeżeli nie są one na stałe umocowane do podłoża. W takim przypadku  
najlepszym rowiązaniem pozostaje usunięcie/zerwanie istniejących paneli. Gdy jednak są one 
przymocowane na stałe, przed ich zagruntowaniem należy je uprzednio zmatowić papierem  
ściernym. Ostatnim etapem pozostaje nałożenie warstwy kleju. 

1.4. LINOLEUM Powierzchnia linoleum musi być idealnie równa* i gładka, co oznacza konieczność  
zaszpachlowania szpar po wcześniejszym odtłuszczeniu płytek, a następnie ich zagruntowanie. 
Końcowym etapem jest pokrycie danej powierzchni klejem. 
1.5. PODŁOGA DREWNIANA Instalacja na drewnianej podłodze nie jest trudna, istnieje jednak kilka 
możliwości z nią związanych, dlatego z chęcią opowiemy o nich Państwu mailowo. W celu  
uzyskania szczegółów prosimy o kontakt mailowy pod adresem office@arcium.pl. 
JEŻELI POŁOŻONE PŁYTKI MAJĄ  DORÓWNAĆ  WYSOKOŚCIĄ  DO SĄSIADUJĄCEJ Z NIMI,  
ZASTANEJ NAWIERZCHNI, NIE TRZEBA OD RAZU MYŚLEĆ  O RÓWNANIU POPRZEZ WYLEWKĘ .  
PODCZAS MONTAŻU CZĘSTO SIĘGAMY PO SPECJALNE PODŁOGOWE PŁYTY WIÓROWE NA 
PIÓRO-WPUST, DOSTĘPNE W WIELU WARIANTACH GRUBOŚCI. 
 
*Maksymalna różnica w wysokości wynosi 5 mm na 2 m oraz 2 mm na 25 cm. 

 
2. TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ  
Powierzchnia, na której montowane będą płytki, powinna być czysta, sucha i równa. 
! Temperatura pokrycia podłogowego: 18°C.  
! Minimalna temperatura podłoża: 15°C.  
! Minimalna temperatura pomieszczenia: 18°C.  
! Maksymalna temperatura pomieszczenia: 22°C.  



! Względna wilgotność: 70%.  
 

3. INSTRUKCJA UKŁADANIA 
Należy wyznaczyć środek pomieszczenia. W tym miejscu zwykle układa się pierwszą płytkę.  
Nie zaleca się układania płytek, rozpoczynając od skraju pomieszczenia. Ułożenie na podłożu kilku 
sztuk LVT bez kleju pomoże ustalić optymalny schemat układania (patrz Rys. 1 i Rys. 2). 
Wskazówka: Przygotowanie roboczego rysunku ułożenia płytek pomoże pokryć jak największą 
powierzchnię przy jak najmniejszych stratach. Pomocne może być również nakreślenie kilku  
linii kredą.  
 
Rys. 1  
 

 
 
 
Rys. 2  
 

 
 
 



Jeżeli chcemy, by skrajne płytki przy krawędziach były jednakowej wielkości, można dostosować 
ułożenie centralnej płytki. 

Planując wyznaczanie granic i obramowań podłogowych w pomieszczeniach o nietypowym 
kształcie, należy bardzo starannie wybrać najlepsze miejsce rozpoczęcia układania, aby efekt 
końcowy był jak najlepszy. 

Jeżeli na odwrocie płytki znajduje się nadrukowana strzałka, należy układać podłogę, 
zachowując wskazany kierunek. Czasami jednak niezbędne będzie zignorowanie kierunku w celu 
uzyskania odpowiedniego, zaplanowanego wcześniej wyglądu podłogi. Przy płytkach z kolekcji 
Neishy Crosland lub Dee Hardwicke efekt „ręcznego malowania” oznacza, że wzór może nie  
znajdować się idealnie w środkowej osi płytki, zatem należy je układać wedle uznania, ignorując 
kierunek wskazywany przez strzałki, a mając na uwadze jedynie efekt końcowy. 

Położenie centralnej płytki lub płytek należy zaznaczyć na podłożu. Klej rozprowadzamy 
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz podpunkt Kleje). Aby zapewnić równe położenie płytek, 
należy układać je, dodając kolejne rzędy od środka. Poruszamy się po okręgu (patrz Rys. 3  
i Rys. 4) i dopasowujemy odpowiednio zewnętrzne płytki. 
 
Rys. 3  

 
 
Rys. 4  

 
 
DOCINANIE PŁYTEK Może wydawać się skomplikowane, lecz w rzeczywistości jest bardzo łatwą 
czynnością. Wystarczy umieścić płytkę wymagającą obcięcia dokładnie nad ostatnio zamontowaną 
sztuką, a następnie zaznaczyć miejsce cięcia, używając innej, całej płytki wyrównanej do ściany 
(patrz Rys. 5). Cięcie należy wykonać bardzo ostrym nożem. Elementy powinny być dopasowane  



z zachowaniem odrobiny marginesu. Zawsze należy zaznaczać i ciąć płytkę ułożoną frontem do 
góry. W przypadku zaokrąglonych krawędzi (np. dookoła podstawy miski klozetowej) można 
wykonać papierowy szablon, obrysować przedmiot, a następnie przenieść kształt na płytki  
i dopiero je dociąć. 
 
Rys. 5  

 
 
KLEJE Kleje należy stosować zgodnie z załączonymi przez producenta instrukcjami. Kiedy klej 
nabierze przyczepności, należy ułożyć na nim płytki i docisnąć, delikatnie pocierając. Następnie 
upewniamy się, czy krawędzie ściśle do siebie przylegają. Płytki należy dobrze przycisnąć walcem 
dociskowym do podłogi, żeby uzyskać najlepszą przyczepność. Przez 24 godziny od zakończenia 
montażu nie powinno się chodzić po podłodze (lecz tylko w przypadku instalacji w pom-
ieszczeniach mokrych, wymagających użycia kleju Emiclassic). 
W miejscach, gdzie będzie montowane ogrzewanie podłogowe i/lub podłoga będzie narażona na 
duże różnice temperatur (np. ogrody zimowe), należy użyć kleju przeznaczonego do zastosowań 
wysokotemperaturowych (zgodnie z załączoną instrukcją producenta). 
WYKOŃCZENIE Przed wyschnięciem kleju usuwamy jego ewentualny nadmiar wilgotną szmatką. 
Teraz pozostaje odpoczynek i podziwianie efektów własnej pracy. Proszę pamiętać, że do  
pozbycia się resztek kleju nie można absolutnie stosować rozpuszczalników. Zamiast tego zaleca 
się użycie miękkiej gąbki z wodą z mydłem lub specjalnie przeznaczonych do tego celu środków 
czyszczących. 
Niewielkie szpary powstałe przy krawędziach podłogi, dookoła muszli klozetowych itp. można 
wypełnić silikonem, aby uzyskać szczelniejsze wykończenie.  
Podłogi Harvey Maria odznaczają się bardzo wytrzymałą powierzchnią, więc w warunkach  
domowych nie wymagają zabiegów zabezpieczających (w najmocniej eksploatowanych 
przestrzeniach komercyjnych może okazać się jednak konieczne zastosowanie dodatkowej powłoki 
ochronnej).  
OGRZEWANIE PODŁOGOWE Płytki Harvey Maria sa kompatybilne z większością systemów 
ogrzewania podłogowego. Zalecamy sprawdzić u producenta szczegółowe instrukcje montażu I 
sprawdzić, czy sensor temperatury działa poprawnie. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 
48 godzin przed planowanym montażem podłogi i stopniowo ustawiać je na coraz wyższą tempera-
turę przez kolejne 7 dni po montażu, lecz nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu instalacji. Nigdy 
nie należy układać płytek bezpośrednio na matach grzewczych. Do montażu w pomieszczeniach  
z ogrzewaniem podłogowym zalecamy użycie kleju do zastosowań wysokotemperaturowych. 
Więcej informacji uzyskają Państwo u naszego Specjalisty ds. Montażu, pisząc na  
adres kb@arcium.pl. 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. PROPONOWANE SPOSOBY UKŁADANIA 

 

 



 
 
5. KONSERWACJA 
Płytki Harvey Maria nie wymagają specjalnej konserwacji, ale – podobnie jak w przypadku 
wszystkich podłóg – mogą pojawić się na nich rysy, np. od piasku. Zaleca się stosowanie dobrej 
wycieraczki przed pomieszczeniami, do których wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz, aby 
pozostawić na niej jak najwięcej zanieczyszczeń. 
Aby chronić i utrzymać podłogę w świetnym stanie, wszystkie podłogi powinno się regularnie 
czyścić za pomocą miotły lub odkurzacza i dobrze wyciśniętego mopa lub wilgotnej szmatki. 
Proszę zwracać szczególną uwagę na utrzymanie w czystości najczęściej eksploatowanych  
fragmentów i pamiętać, że na jednolitych kolorach bardziej odznaczają się zanieczyszczenia  
i wszelkie przetarcia.  

Należy unikać przesuwania ciężkich mebli lub przedmiotów o ostrych krawędziach po 
podłodze. Stosowanie podkładek filcowych pod meble pomoże ochronić podłogę przed 
zarysowaniami. Niektóre produkty gumowe (maty, nóżki i kółeczka od mebli) mogą pozostawiać 
odbarwienia po przedłużonym kontakcie z podłogą, należy ich zatem unikać. 
 
6. POZOSTAŁE INFORMACJE 
PRZECHOWYWANIE Produkt należy trzymać na płaskim podłożu. Jeśli nie będzie przechowywany 
w ten sposób, może to skutkować problemami w trakcie montażu podłogi. 
INSPEKCJA MATERIAŁÓW Przed opuszczeniem fabryki pokrycia podłogowe poddawane są  
szczegółowemu sprawdzeniu, aby spełnić najwyższe standardy jakości. Niestety, wyeliminowanie 
wad nigdy nie jest możliwe w 100%, dlatego przed rozpoczęciem układania zawsze należy 
sprawdzić, czy na płytkach nie ma widocznych wad fabrycznych (widocznych gołym okiem),  
ponieważ tylko przed rozpoczęciem pracy będziemy je mogli uznać za fabryczne. Po rozpoczęciu 
układania podłogi będą już traktowane jako wady ukryte (dodatkowe informacje znajdą Państwo  
w pliku dotyczącym warunków gwarancji). 
AKLIMATYZACJA PŁYTEK Aby materiał odpowiednio odpoczął przed planowanym montażem, 
płytki należy ułożyć w niewielkich stosikach w pomieszczeniu, gdzie będą układane, aby przez 
przynajmniej 24 godziny zaaklimatyzowały się do panujących tam warunków i dorównały  
temperaturą do otoczenia. Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury i niewłaściwa wilgotność 
sprawiają, że materiał trudno jest odpowiednio zamontować i trwale przykleić. 



RÓŻNICE W ODCIENIACH Zaleca się wyłożenie pomieszczenia płytkami pochodzącymi  
z jednej serii. Nie należy układać płytek otrzymanych w ramach próbek, gdyż będzie to skutkowało 
utratą gwarancji na całą podłogę. 
PRZEZNACZENIE Nie zaleca się stosowania podłóg Harvey Maria na zewnątrz. Układanie  
płytek w miejscach narażonych na silne działanie promieni słonecznych może spowodować m.in. 
zmianę ich koloru. 
KONTAKT Z MONTAŻYSTAMI Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe wskazówki były 
możliwie jak najdokładniejsze. Harvey Maria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy  
montaż przeprowadzony przez Państwa we własnym zakresie, dlatego w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Specjalistą ds. Montażu. Na wszelkie pytania 
czekamy pod adresem kb@arcium.pl. 
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