
 

 

 

 

                                             

 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU PODŁÓG 

I. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU 
 

Podłogi DECO LINE wykonane są w całości z wysokiej klasy drewna o wysokich parametrach użytkowych i 

estetycznych. A dzięki zastosowaniu najnowszej technologii i użyciu certyfikowanych materiałów dają 

gwarancję niezawodności i naturalnego piękna drewna. 

 

Pierwszym zabiegiem przed montażem podłogi powinno być sprawdzenie podłoża czy spełnia podstawowe 

warunki wytrzymałościowe: 

• Podłoże, powinno być suche, równe, wolne od rys oraz spękań dostosowane według niżej zawartych 

informacji, 

• wytrzymałość podłoża i wiązania klejowego powinna mieć ok. 20 Mpa na ściskanie i min. 2,0 - 3,0 

N/mm2 na ścinanie, 

• równość posadzki, powinna mieć nie większe prześwity pod łatą 2 m niż 2-3 mm, 

• prawidłowa wartość wilgotności posadzki dla jastrychu cementowego to maksimum 2% a dla 

jastrychu anhydrytowego 0,5% mierzone metoda CM. (przy ogrzewaniu podłogowym wilgotności 

posadzki dla jastrychu cementowego to 1,8% a dla jastrychu anhydrytowego 0,3%), 

• odbiór stanu i wilgotności posadzki powinien być potwierdzony protokołem. 

 

Kolejną pozycją do prawidłowego montażu jest przechowywanie paczek z podłogą w odpowiednich 

warunkach: 

• temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana jest podłoga powinna 

oscylować w granicach 18°C -24°C, 

• wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40-60%, 

• paczki należy rozpakować bezpośrednio przed układaniem(wilgotność Drewna powinna wynosić 

około 7% ± 2%) 

• elementy na których zostaną stwierdzone wady podczas układania, powinny zostać odłożone, 

przyklejone 

• elementy z wadami nie podlegają reklamacji. 

 

Układanie podłogi powinno być ostatnią czynnością budowlaną w pomieszczeniu, w którym montowana jest 

podłoga. W przypadku dodatkowych prac wykończeniowych, podłogę należy dokładnie oraz bardzo dobrze 

zabezpieczyć np. folią i tekturą falistą, falą do dołu. 

 

 

 



 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

II. MONTAŻ PODŁOGI 

 

Na wstępnie abyśmy cieszyli się piękną podłogą, zamontowaną w według prawidłowych standardom oraz 

odpowiednich warunkach zalecamy skorzystanie z usług firm, fachowców specjalizujących się w tej 

dziedzinie. 

 

Głównym warunkiem przy układaniu podłogi są warunki panujące w danym pomieszczeniu podczas 

układania, temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana zostanie podłoga powinna 

oscylować w granicach 18°C -24°C a wilgotność powietrza 40-60 %. Przy takich warunkach możemy 

przystąpić do dalszego procesu montażu Podłóg dostosowując się do poniższych uwag: 

• Posadzkę, spełniającą wcześniejsze uwarunkowania należy dokładnie odkurzyć i zagruntować 

gruntem. 

• należy użyć klejów przeznaczonych do podłóg spełniających odpowiednie wymagania, zaleca się 

użycie klejów poliuretanowych, syntetycznych, hybrydowych a przy nakładaniu użyć 

odpowiednich narzędzi np. szpachli zębatej oraz zachować ogólną estetykę pracy dla 

bezpieczeństwa własnego jak i poszanowania tak cennego materiału, jakim niewątpliwie jest 

naturalne drewno(np. deski zanieczyszczone klejem należy czyścić według wskazań producenta 

kleju), 

• przy układaniu desek należy pamiętać, aby rozpocząć od narożnika ściany a pióro deski było 

skierowane do siebie oraz zapewnić szczeliny dylatacyjne, oddzielające obszary podłogi od ściany 

i elementów stałych konstrukcji budynku (np. przy zastosowaniu klinów odległościowych 10 – 15 

mm), 

• przy układaniu podłogi używać narzędzi przeznaczonych i przystosowanych do układania podłóg 

drewnianych (w szczególności zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej, jak i całej 

konstrukcji deski, która uniemożliwi wykorzystanie deski w dalszym procesie układania), 

• po zakończonym procesie układania oraz zawiązaniu się kleju należy usunąć wszystkie kliny a 

szczelinę dylatacyjne przykryć odpowiednio dopasowaną listwą przypodłogową. 

• Podłogę zamiatamy i odkurzamy zachowując odpowiednią ostrożność, powstałe zabrudzenia 

podczas układania usuwamy wilgotną ściereczką, do tego celu przeznaczoną, 

• Gotową podłogę powinno się zabezpieczyć odpowiednimi środkami do podłóg lakierowanych 

oraz olejowanych a dalszą pielęgnacje przeprowadzać według zaleceń producenta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                             

 

 

 

3. OGRZEWANIE PODŁOGOWE - Zalecenia 

 

System ogrzewania podłogowego zapewnia użytkownikom komfort, a stopom przyjemnie ciepło. 

Drewniane podłogi Deco Line są przystosowane do ogrzewania podłogowego, a dzięki zastosowaniu 

najnowszej technologii i użyciu certyfikowanych materiałów dają gwarancję niezawodności i naturalnego 

piękna drewna. 

Poniższe zalecenia sprawią, że podłoga będzie dobrze spełniała swoje zadanie, a klient będzie miał 

pewność zachowania cech produktu.  

Ważne zalecenia producenta przy montażu podłogi na systemie ogrzewania podłogowego:  
 

• Temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać +27°C. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

podłoża przykryte wykładzinami i dywanami, ponieważ podnoszą one temperaturę powierzchni o około 

+2°C!  

• Temperatura podłogi nie może podlegać regularnym i nagłym wahaniom temperatury o więcej niż 2°C.  

• Ogrzewanie podłogowe musi być zainstalowane pod całą powierzchnią podłogi.  

• Ogrzewanie podłogowe osusza zarówno powietrze jak i drewno, z którego wykonano podłogę. Dlatego 

ważne jest utrzymanie względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu na poziomie od 40% do 60% 

o każdej porze roku.  

• Nie zalecamy montażu podłóg drewnianych Deco Line na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym.  

• Należy zapewnić szczeliny dylatacyjne, oddzielające obszary podłogi nie posiadające ogrzewania 

podłogowego od powierzchni z ogrzewaniem podłogowym oraz od elementów stałych konstrukcji 

budynku.  

• Warstwa oddzielająca podłogę drewnianą od elementów grzewczych układu powinna wynosić minimum 

30mm.  

 

• Przed rozpoczęciem instalacji, podłoże musi być suszone przez min. 2 tygodnie.  

• Należy zastosować wygrzewanie wylewki wg. instrukcji.  

• Podczas procesu nagrzewania i studzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.  

• Na 24 godziny przed instalacją podłogi należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.  

• Podłogę należy instalować zgodnie z instrukcją montażu.  

• Nie zaleca się korkowych podkładów (mogą pojawić się problemy z przykrym zapachem bituminu).  

• Nie należy włączać systemu ogrzewania podłogowego w ciągu pierwszych 24 godzin od montażu podłogi. 

• Wilgotność względna powietrza musi być utrzymana w zakresie pomiędzy 40% i 60%. Zalecana 

temperatura pomieszczenia to 18 - 24°C.  

 


