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     1. WSTĘP
         Wielu instalatorów uznaje instalację winylowych płytek jako łatwiejsze od instalacji winylowych
         wykładzin rulonowych. Twierdzenie takie jest błędne, gdyż instalacja płytek może mieć decydujące 
         znaczenie dla estetyki instalacji w szczególności gdy instalowane są winylowe płytki o różnych  
         kolorach lub w połączeniu winylowymi panelami. Wielu instalatorów popełnia bardzo często ten sam
         błąd, a mianowicie rozpoczyna instalacje od głównego wejścia do pomieszczenia sugerując się 
         wywołaniem najbardziej korzystnego wrażenia na wchodzącym do pomieszczenia. Bez względu czy 
         stosowane będą winylowe płytki imitujące kamień czy też winylowe panele imitujące drewno
         korzystnym okazuje się rozpoczęcie instalacji na środku pomieszczenia. Przyczyną takiego działania
         będzie finalne uzyskanie symetryczności i proporcjonalności instalacji bez względu na miejsce, 
         z którego będzie obserwowana. W szczególności warto pamiętać o powyższej strategii planowania  
         instalacji gdy zaprojektowany jest konkretny wzór geometryczny lub kolorystyczny. 

     2. POMIARY
     a. Dokonanie pomiaru całego pomieszczenia łącznie ze znajdującymi się w pomieszczeniu wnękami.

   b. Wyznaczenie linii środkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrócenie uwagi czy linia A-B styka się 
         pod kątem prostym ze ścianami pomieszczenia).

   c. Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii A-B, poczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia na
       linii A-B. Czynność tą wykonujemy aby upewnić się, że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy musieli
       instalować bardzo małych elementów. Jeśli po wyznaczeniu środka pomieszczenia i dokonaniu próbnej
       przymiarki konieczne byłoby instalowanie małych elementów przy ścianie dopuszczalne jest przesunięcie

         równoległe wzdłuż wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o połowę wielkości płytki lub panelu.  
         Powyżej opisane przesunięcie zagwarantuje możliwość uniknięcia instalacji nieproporcjonalnych 
         elementów płytek lub paneli wzdłuż ścian.
     d. Wyznaczenie linii środkowej C-D, która przecina pod kątem prostym linię A-B na dwie równe części. Przy 
         użyciu dużego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinają się
         pod kątem prostym.
     e. Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii C-D, poczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia
         na linii C-D. Czynność ta pozwoli nam upewnić się, jak w punkcie 3, że przy ścianach pomieszczenia nie 
         będziemy instalować małych elementów. Jeśli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne będzie 
         dopasowanie niewielkich elementów wzdłuż ścian, przesuwamy linię centralną C-D równolegle 
         (do wcześniej wyznaczonej)o długość jednej płytki lub panelu.
     
     3. APLIKACJA KLEJU
         Jeśli wcześniej przygotowane podłoże jest porowate konieczne jest przed aplikacją kleju zagruntowanie 
         podłoża stosując grunt zalecany przez producenta klejów dyspersyjnych.
         Ilość rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zależeć będzie od istniejących warunków 
         w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza. Warunki te będą miały 
         krytyczne znaczenie w stosunku do właściwości klejących klejów. Producenci klejów dyspresyjnych
         dokładnie opisują właściwości klejów i konieczne jest stosowanie się do zaleceń producenta w tej kwestii. 
         W pomieszczeniach gdzie niemożliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w całym 
         pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów pracy, w których parametry klejące kleju pozwolą 
         na instalację płytek lub paneli.

   Zastępczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejów dyspersyjnych, które zachowują swoje   
   parametry klejące dłużej niż tradycyjne kleje dyspersyjne. Właściwości akrylowych klejów dyspresyjnych
   mogą okazać się również bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagającej dopasowania
   skomplikowanych elementów. 

     4. INSTALACJA PŁYTEK PANELI
         Jeśli instalowane płytki lub panele nie są układane według wcześniej wyznaczonego wzoru lub projektu 
         (np. instalacja jednego koloru materiału imitującego drewno, kamień, granit itd.) musimy brać pod 
         uwagę, że wzory i kolory na płytkach występują przypadkowo. Aby uniknąć przy instalacji jednego koloru  
         występowania jaśniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie 
         materiału i przemieszanie między sobą płytekl ub paneli w taki sposób aby po zainstalowaniu nie
         występowały  jaśniejsze lub ciemniejsze miejsca. Po dokonaniu selekcji płytek lub paneli oraz uzyskaniu  
         przez klej właściwości klejących przystępujemy do instalacji. Pierwszą płytkę lub panel przyklejamy w 
         miejscu przecięcia się linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest dokładne dociśniecie płytki lub panelu 
         do podłoża aby całe ewentualnie nagromadzone powietrze wydostało się spod płytki lub panelu. 
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         Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy pewność cało powierzchniowego przyklejenia materiału do podłoża
         Identycznie postępujemy w przypadku kolejnych instalowanych płytek lub paneli. W pierwszej kolejności  
         instalując materiał wzdłuż linii centralnych A-B i C-D a następnie instalując materiał pomiędzy liniami. 
         Właściwe oraz bardzo dokładne dopasowywanie płytek lub paneli zagwarantuje szczelność i właściwy
         wygląd instalacji. Po zakończeniu części instalacji konieczne jest dociśnięcie płytek lub paneli 
         podłogowym walcem o wadze 68 kg celem dokładnego przylegania materiału do podłoża.

     3. DOCINANIE OBWODOWYCH PŁYTEK I PANELI
         Zwyczajowo stosowane są trzy metody docinania płytek lub paneli instalowanych na obwodzie 
         pomieszczenia. Wybór właściwej metody zależy od linii wyznaczonej przez ścianę.

     a. METODA POPRZEZ NAŁOŻENIE
        -Umieść płytkę lub panel, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce lub  
         panelu, upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej już płytce lub panelowi,
        -Umieść kolejną płytkę lub panel na płytce lub panelu, który ma być zainstalowany, umieszczona w ten 
         sposób płytka lub panel przylegać musi do ściany całą powierzchnią krawędzi
        -Wyznacz linię wzdłuż przeciwległej do ściany krawędzi nałożonej płytki
        -Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej 
        -Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu

     b. METODA PRZY UŻYCIU RYSIKA
         Metoda ta jest stosowana jeśli ściany nie są proste
        -Umieść płytkę lub panel, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce 
         lub panelu, upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej już płytce lub panelowi
        -Ustaw długość rysika tak aby odpowiadała wielkości płytki lub panelu koniecznego do zainstalowania 
         wzdłuż ściany
        -Przesuwając koniec rysika wzdłuż ściany zaznacz linię odcięcia upewniając się, że rysik prowadzony jest  
         pod kątem prostym do ściany
        -Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej
        -Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu

     c. METODA PRZY UŻYCIU GILOTYNY
         Metoda ta jest używana jeśli ściany są proste.
        -Upewnij się, że listwa umożliwiająca właściwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. Przesuń  
         gilotynę dokładnie na krawędź ostatniej zainstalowanej płytki lub panelu. Listwa umiejscowująca opadnie 
         samoczynnie wzdłuż krawędzi płytki lub panelu. Cofnij gilotynę aby listwa umiejscowująca miała stały 
         kontakt z zainstalowaną płytką lub panelem
        -Wsuń płytkę lub panel pod nóż gilotyny tak aby jej krawędź dotykała ściany, upewniając się, że kolor 
         i  wzór nie będzie odbiegał od wcześniej zainstalowanego elementu
        -Dotnij płytkę lub panel opuszczając nóż gilotyny poprzez dociśniecie rączki gilotyny
        -Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej
        -Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu

         Metoda poprzez nałożenie oraz przy użyciu rysika może być stosowana do dopasowywania płytek lub 
         paneli, które mają być instalowane np. Przy framugach drzwiowych.
         Po dopasowaniu wszystkich płytek lub paneli, które mają być zainstalowane wzdłuż krawędzi ścian, 
         rozprowadź klej na podłożu i po uzyskaniu przez klej właściwych parametrów klejących zainstaluj 
         wcześniej docięte elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementów przy użyciu 
         walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, należy również pamiętać o konieczności powtórnego     
         przewalcowania całej powierzchni pomieszczenia po upływie od jednej do czterech godzin.

     4. INSTALACJA W DUŻYCH POMIESZCZENIACH
         Instalacja płytek lub paneli w dużych pomieszczeniach może przysporzyć wielu problemów i prowadzić do 
         niedokładności z powodu kłopotów wyznaczenia prostych linii na dużych odległościach. Z tego też powodu 
         proponowana jest inna technika postępowania w przypadku instalacji w dużych pomieszczeniach. 
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        -Wyznacz punkt centralny w sposób identyczny jak we wcześniejszym opisie, upewniając się, że płytki lub  
         panele instalowane wzdłuż obwodu ścian będą miały właściwy wymiar.
        -Ułóż pierwszą piramidę płytek lub paneli rozpoczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia. 
         Konieczne jest zwrócenie uwagi aby instalowane elementy ściśle przylegały do siebie.
        -Powtórz czynność po przeciwległej stronie piramidy. Kontynuuj instalację przez etapowe instalowanie 
         kolejnych piramid aż do krawędzi ścian,
        -Dopasowanie płytek lub paneli instalowanych wzdłuż obwodu pomieszczenia przeprowadź w identyczny 
         sposób jak wcześniej opisano w instrukcji

     5. WZORY GEOMETRYCZNE
         Regularne wzory i wymiary płytek i paneli pozwalają na projektowanie prostych lecz bardzo efektownych  
         podnoszących walory estetyczne podłogi. Przy użyciu gilotyny oraz instalacji płytek lub paneli pod 
         kątem 45 stopni od wcześniej wyznaczonych linii centralnych możliwe jest przeprowadzenie instalacji    
         niepowtarzalnego wzoru 


