
 

 

  

 

 

 
Instrukcja instalacji: Marmoleum® 
 
Przed instalacją 
 

 Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w 
odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii 
produkcyjnej).  

 Podłoże pod instalację powinno być: stale suche, trwałe, sztywne, niespękane i gładkie. 

 Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 
24h w celu przejęcia temperatury pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC.  

 Zawsze należy wykonać badania wilgotności podłoży betonowych, bez względu na ich wiek 
lub klasę betonu. 

 Należy określić wilgotność podłoża betonowego metodą CM. Wilgotność nie może 
przekraczać 2% CM. 

 Jeżeli wilgotność podłoża betonowego przekracza wymagane wartości, należy zastosować 
się do wskazówek producenta 

 

Instalacja 
 Po 24h aklimatyzacji należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy 

z grzebieniem zębatym należy rozprowadzić klej na całym wyznaczonym linią podłożu.  

 Do klejenia wykładzin na podłożu należy użyć klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W 
przypadku cokołów - kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany 
jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju).  

 Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1( na mokry klej) należy docisnąć wykładzinę 
do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbyć się powietrza spod wykładziny 
(najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza).  

 Następnie czynność powtórzyć na drugiej połowie arkusza.  

 W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, 
aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą.  

 Narożnik wewnętrzny należy wykonać tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się 
dwóch ścian.  

 Narożnik zewnętrzny wykonać w ten sam sposób, łączenie w pionie.  

 Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, należy 
przykleić cokół klejem kontaktowym.  

 Po upływie 24h można przystąpić do prac związanych ze „spawaniem (zespalaniem) 
wykładzin”.  

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   

 Po zachowaniu odpowiednio długiego czasu na wyschnięcie kleju po instalacji (ok. 24h) 
wykładzinę można zgrzewać na ciepło. Należy używać wyłącznie sznura spawalniczego 
Marmoweld®. Nie stosować spawania chemicznego. 

 Profesjonalny efekt końcowy można uzyskać dzięki zastosowaniu produktów 
wykończeniowych takich jak listwy podłogowe, noski schodowe i profile przejściowe. 
 
» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. « 
Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowych informacji udzielą 
przedstawiciele Forbo.  

 


