
 

 

 

INSTRUKCJA INSTALACJI (MONTAśU, UKŁADANIA) I KONSERWACJI 
 

WYKŁADZINY ELASTYCZNE TARKETT DO UśYTKU MIESZKANIOWEGO 
 
Zakupiona przez Państwo elastyczna wykładzina winylowa jest wysokiej jakości wykładziną podłogową o wyjątkowych walorach 
uŜytkowych. JeŜeli zostanie prawidłowo zainstalowana, zachowa przez wiele lat swoje walory estetyczne i odporność na 
ścieranie przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. 
 
Prosimy o przeczytanie instrukcji przed instalacją 
 
Instalacja 
Wykładzina elastyczna Tarkett moŜe być połoŜona luzem: 

• Tylko w pomieszczeniach mieszkaniowych 
• Na powierzchniach powyŜej 30 m2 
• Przy małej lub średniej intensywności ruchu 

W tym przypadku zalecane jest zastosowanie odpornej na plastyfikatory taśmy dwustronnej, samoprzylepnej. 
Taśmę przyklejamy wzdłuŜ dwóch sąsiadujących ścian – w kształcie litery L (naprzeciwko drzwi i jednej ze ścian 
sąsiednich) oraz na odcinku przy drzwiach. 
 
Wykładzinę naleŜy przykleić do podłoŜa na całej powierzchni, kiedy: 

• Powierzchnia > 30 m2 
• UŜywamy mebli na kółkach 
• Występuje bardzo duŜa intensywność ruchu- pomieszczenia bardzo często uŜywane 
• Pomieszczenie jest wyposaŜone w ogrzewanie podłogowe 

W tym przypadku nie naleŜy meblować pomieszczenia przez 12-24 godzin po zakończeniu instalacji (zobacz 
instrukcja producenta kleju). 
 
Prawidłowe przygotowanie podłoŜa jest warunkiem niezbędnym pomyślnego ułoŜenia wykładziny. 
 
Klimat: W pomieszczeniach, w których układamy wykładzinę temperatura podłoŜa nie powinna być niŜsza niŜ 
15ºC, a wilgotność powietrza powinna mieścić się w granicach 65-75%. Zalecana temperatura otoczenia wynosi 
około 18ºC. Elastyczne wykładziny podłogowe oraz klej powinno się aklimatyzować. W tym celu naleŜy pozostawić 
materiał na 24 godziny przed instalacją w pomieszczeniu, w którym ma być układany. W ten sposób uzyskamy taką 
elastyczność wykładziny, która znacznie ułatwi jej instalację.   
 
Zalecane podłoŜe: beton z wylewką wyrównującą  
PodłoŜe przed instalacją musi być gładkie, sztywne, czyste, suche.  
Poziom wilgotności nie moŜe przekraczać 2,5% i musi być wolne od śladów farby, lakieru, wosku, olejów, smaru, 
rozpuszczalników i innych obcych substancji, które mogłyby zanieczyścić powierzchnię podłogi 
 
Na podłoŜa chropowate, nierówne, lub spękane i podziurawione naleŜy zastosować masy wyrównująco- 
poziomujące. Wybrzuszenia podłoŜa naleŜy usunąć.  
Na podłoŜach stałych, wykonanych bezpośredni na gruncie powinna być zastosowana bariera przeciwwilgociowa, 
której zadaniem jest uniknięcie szkodliwych efektów działania wilgoci.  
ŚwieŜo wylany beton lub szlachtę wyrównującą naleŜy pozostawić na odpowiedni czas do wyschnięcia.  
Czas wyschnięcia moŜna ustalić według przybliŜonej zasady: 1 dzień wysychania na kaŜdy 1mm grubości podłoŜa.  
 
 
 



 

 

 

Inne rodzaje podłoŜa: 
� Płytki ceramiczne, kamienne lub terakota: 

Nadają się jako podłoŜe pod wykładziny, o ile są suche nie mają pęknięć i są umocowane na stałe. 
Wszystkie warstwy ochronne naleŜy usunąć (np. papierem ściernym) a stare warstwy muszą zostać 
wyrównane poprzez nałoŜenie warstwy gruntu i co najmniej 3 mm grubości masy samopoziomującej. Taki 
zabieg pozwala na uniknięcie przebijania wzoru na powierzchnię wykładziny. RównieŜ istotne jest, aby w 
przypadku tych podłoŜy zastosować barierę przeciwwilgociową. 

� Płytki termoplastyczne lub podobne płytki podłogowe naleŜy usunąć. JeŜeli nie jest to moŜliwe, naleŜy 
upewnić się, Ŝe są one mocno związane z podłoŜem. Usunąć wszystkie ślady pasty i innych zanieczyszczeń. 
RównieŜ w tym przypadku zaleca się zastosowanie mas samopoziomujących. W przeciwnym razie moŜe 
wystąpić odbarwienie wykładziny. 

� Stare wykładziny elastyczne / linoleum  trzeba usunąć. JeŜeli stara wykładzina została przyklejona do 
podłoŜa, to po jaj zdjęciu naleŜy usunąć wszystkie pozostałości kleju, a następnie nałoŜyć na podłoŜe 3 
mm warstwę masy samopoziomującej. W przeciwnym przypadku moŜe nastąpić odbarwienie wykładziny 

� Drewno, panele laminowane, płyty OSB: 
NaleŜy zabezpieczyć luźne deski, wbić wystające gwoździe, a w miejscach, w których stwierdzimy 
ugniatanie się desek pod wpływem obciąŜenia musimy je przybić dodatkowymi gwoździami. Na tak 
przygotowaną powierzchnię układamy całe, twarde płyty pilśniowe (prostopadle do kierunku układania 
desek). Całość przybijamy gwoździami karbowanymi lub mocujemy wkrętami wpuszczając główki w głąb 
drewna. Inna metodą jest wylewanie specjalnie do tego przeznaczonej masy samopoziomującej i 
gruntującej. Wszystkie rysy, spękania oraz szczeliny między deskami naleŜy zaszpachlować. Na koniec 
podłoŜe musimy przeszlifować, a następnie dokładnie odkurzyć. 

 Materiał powinien być sprawdzony przed zainstalowaniem a sprzedawca natychmiast powiadomiony o 
ewentualnych defektach  

Potrzebne wyposaŜenie 
• Listwa, najlepiej metalowa o równej krawędzi 
• NóŜ do wykładzin z prostym i hakowym ostrzem 
• NoŜyce 
• Miarka 
• Ołówek 
• Taśma dwustronnie klejona odporna na zmiękczacze 
• lub szpachla zębata do rozprowadzania kleju (nie większa niŜ A2) oraz klej dyspersyjny 
• Klej do spajania na zimno oraz jednostronna taśma zabezpieczająca, jeśli podłoga ma łączenia. 

 
Sprawdzić przed przystąpieniem do pracy 

• Sprawdź wykładzinę przed instalacją. Poinformuj sprzedawcę natychmiast w przypadku wystąpienia 
ewentualnych defektów (wad fabrycznych, róŜnicach kolorystycznych czy innych widocznych usterkach). Po 
połoŜeniu wykładziny producent nie bierze odpowiedzialności, za wady, które były widoczne przed ułoŜeniem. 

• Zaplanuj sposób ułoŜenia wykładziny. Jeśli pokój jest długi i wąski, zainstaluj wykładzinę wzdłuŜ dłuŜszego 
boku pokoju. Jeśli pokój jest kwadratowy, lepiej zainstalować wykładzinę zgodnie z kierunkiem światła, tzn., 
tak aby łączenia biegły w kierunku ściany, gdzie pada większość światła. 

• Upewnij się, Ŝe łączenie układanej wykładziny nie wypadnie na samym progu drzwi. 
 
Cięcie kawałków wykładziny 
Jeśli kupiłeś więcej niŜ jeden wymagany arkusz wykładziny w rolce do ich odcięcia uŜyj noŜa z ostrzem hakowym, 
(jeśli zamówiłeś wykładzinę w pociętych kawałkach, pomiń ten etap). 
Zmierz długość pokoju. Rozwiń wykładzinę wierzchem do dołu i zmierz go pozostawiając 5 cm zapas z kaŜdej 
strony. MoŜesz potrzebować więcej zapasu Ŝeby dopasować wzór do innego arkusza. 
 



 

 

 

 
 

1. Obracanie i układanie arkuszy wykładziny 
a. UłóŜ wykładzinę prawą stroną do góry. Jeśli kierunek arkusza jest naprzemienny obróć go jak 

pokazano na rysunku powyŜej. W przeciwnym wypadku arkusze wykładziny powinno się rozwijać 
w tym samym kierunku. 

b. Jeśli ściana jest zupełnie prosta układaj wykładzinę bezpośrednio przy ścianie bez wykonywania 
cięć. Jeśli ściana jest nierówna układaj wykładzinę prosto, zachodząc na ścianę kilkoma 
centymetrami.  

c. Zawiń krótszy koniec wykładziny i na podłoŜu gdzie będzie połoŜony przyklej 20 cm taśmę 
dwustronną. Rozciągnij wykładzinę i przyciskaj do taśmy. Upewnij się, Ŝe wykładzina jest równo 
połoŜona. Teraz wykładzina nie będzie się przesuwać. 

 
2. NaroŜniki i wnęki  

a. Zawiń wykładzinę trochę więcej niŜ wymaga wgłębienie we wnęce z przeznaczeniem na zakładkę. 
Zmierz szerokość i zaznacz miejsce do cięcia. Dodaj po 5-10 cm z kaŜdej strony. Przetnij wzdłuŜ 
zaznaczonej linii. Następnie dotnij pod kątem 45º do podłogi. 

b. Podciągnij wykładzinę do wnęki i sprawdź czy leŜy prosto i równo. Teraz ostroŜnie przytnij 
zewnętrzny naroŜnik a następnie przycinaj wzdłuŜ ścian.  

 
3. Dopasowywanie wzoru i łączeń 

 
a. NałóŜ na siebie dwa arkusze wykładziny (na tzw. zakładkę) i dopasuj ich wzory, uzyskując 

ciągłość. Przed przycięciem łączeń, usuń powietrze spod wykładziny oraz wszelkiego rodzaju 
napręŜenia powstałe na skutek układania. Rozpocznij od środka wypychając je w kierunku 
krawędzi. 

b. Teraz w dwóch lub trzech miejscach wykonaj nacięcia na zakładce, aby łatwiej zobaczyć, w którym 
miejscu naleŜy dopasować wzór. 

c. Następnie przetnij noŜem dwa nachodzące na siebie arkusze, trzymając nóŜ jak najbardziej prosto. 
UŜywaj prostszego ostrza. Jeśli wzór ma zaznaczone imitacje łączenia (np. płytki lub wzór 
drewniany) tnij według wzoru. 

 
4. Układanie luzem  

 
PoniewaŜ wykładziny winylowe muszą być połoŜone 3-5 mm od ściany, naleŜy przymocować wzdłuŜ 
ściany listwę profilową. Upewnij się, Ŝe listwa nie przytwierdza wykładziny do podłoŜa. MoŜna tego 
uniknąć podkładając pod listwę stalową szpachlę lub coś podobnego w miejscach wbijania gwoździa. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe tylko jedno łączenie moŜe być przyklejone za pomocą taśmy dwustronnie klejonej. 
W przypadku dodatkowych łączeń taśmą naleŜy podklejać tylko arkusze a nie podłoŜe. Nie zapomnij 
równieŜ o podklejeniu taśmą wykładziny w kuchni pod piecem (kuchenką). WSKAZÓWKA: NaleŜy 
stosować taśmę dwustronnie klejoną odporną na zmiękczacze. Stosowanie niewłaściwego typu taśmy 
moŜe spowodować odbarwienie wykładziny. 
 
a. Tylko jedno łączenie 
Przymocuj arkusze wykładziny do podłoŜa za pomocą taśmy dwustronnej. Przymocowanych wzdłuŜ 
łączeń arkuszy nie wolno później przesuwać podczas docinania. 
b. Więcej niŜ jedno łączenie 
Odwiń jeden kawałek wykładziny. Przymocuj taśmę, jak pokazano na rysunku. Papier ochronny 
pozostaw na taśmie! Rozwiń ponownie wykładzinę w to samo miejsce i przymocuj drugi kawałek 



 

 

 

wykładziny do taśmy. Dociśnij i wygładź miejsce łączenia od środka i z zewnątrz w kierunku ścian, 
gdzie wykładzina została przytwierdzona do podłoŜa dwustronną taśmą. Przymocowanych arkuszy nie 
wolno później przesuwać podczas docinania. 
                  

5. Dopasowywanie wewnętrznych naroŜników 
a. UłoŜyć wykładzinę ręką i wcisnąć ją w naroŜnik najdalej jak to moŜliwe. Ołówkiem zaznaczyć 

połoŜenie naroŜnika na spodniej stronie wykładziny. 
b. Odwiń wykładzinę i odetnij jej nadmiar. Tnij prosto w taki sposób, aby zaznaczenie naroŜnika na 

odwrocie było nadal widoczne po przycięciu. 
 

6. Rury i wnęki drzwiowe 
a. Przyciśnij wykładzinę do rury. Wykonaj pionowe cięcie wzdłuŜ środka rury i podnieść wykładzinę. 

Wykonaj małe nacięcia wokół rury. Większe szczeliny moŜna zakryć za pomocą kołnierza 
(pierścienia) rurowego. 

b. NoŜem wytnij nacięcia po obu stronach wykładziny za rurą w kącie między podłogą a ścianą. 
Zagnij wykładzinę i odetnij starannie od jednego do drugiego nacięcia. 

c. Dociśnij wykładzinę do futryny drzwi i podłogi. Wykonaj dwa cięcia pod kątem 45º rozpoczynając z 
krawędzi futryny drzwiowej. Tnij w kierunku do siebie.  

d. Podpiłuj podstawę futryny piłą ręczną, aŜ do uzyskania około 3mm szczeliny pomiędzy nią a 
dotychczasową podłogą. Wykładzina dopasuje się w tej szczelinie. Przy zastosowaniu zwykłej piły 
wystarczające jest uŜycie kawałka wykładziny dla miejscowego zabezpieczenia podłoŜa. 

 
7. Odcinanie 

a. Dociśnij rękami wykładzinę do ściany. Odznacz zagięcie uŜywając uchwytu noŜyc. 
b. Stopniowo odcinaj cokoły noŜem z ostrzem hakowym. Sprawdź, czy wykładzina jest właściwie 

dopasowana do ściany. WSKAZÓWKA: przy układaniu wykładziny luzem naleŜy zostawić 3-5 mm 
odstępu od ściany (dylatacje). 

c. Do cięcia wykładziny moŜna uŜywać równieŜ noŜyc. Ołówkiem zaznacz miejsce cięcia. Końcówka 
ołówka zaznaczy właściwą odległość przy układaniu wykładziny luzem (ołówek połoŜony poziomo 
nada właściwy odstęp przy dopasowywaniu wykładziny klejonej do podłoŜa). 

d. Do cięcia wzdłuŜ ściany moŜna równieŜ uŜywać kawałka płyty pilśniowej. Tnij pod kątem 
pokazanym na rysunku powyŜej. 

 
8. Spajanie łączeń 

Aby uzyskać wodoszczelność i odporność na zanieczyszczenia w rejonie łączenia sąsiednich arkuszy 
wykładziny naleŜy je spoić na zimno za pomocą specjalnego kleju. Gdy arkusze wykładziny są juŜ 
przyklejone lub przymocowane za pomocą taśmy dwustronnie klejonej, miejsce łączenia zakrywamy 
jednostronną taśmą ochronną. Taśmę tę przecinamy następnie ostrzem trapezowym precyzyjnie 
prowadząc nóŜ wewnątrz szczeliny. Całą szerokość połączenia wypełniamy klejem do spajania na zimno 
przy pomocy specjalnego aplikatora, który wprowadzamy w szczelinę. Nadmiar kleju pozostanie na taśmie. 
Po 10 minutach moŜemy zerwać taśmę, a po 2-3 godzinach złącze jest wręcz niewidoczne i na tyle mocne, 
Ŝe moŜemy ustawiać meble. Szczegóły – patrz instrukcja na tubce. 
 

 
 
 
 



 

 

 

Czyszczenie i Konserwacja 
ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WINYLOWYCH WYKŁADZIN TARKETT 
PRZEZNACZONYCH DO UśYTKU DOMOWEGO 
 
Specjalne instrukcje uŜytkowania 
W razie nie przestrzegania zaleceń producenta dotyczących konserwacji, wszystkie wykładziny podłogowe, 
równieŜ te, które posiadają dodatkową powłokę ochronną, mogą zostać zaplamione w sposób trwały.  
 
1. Unikaj uŜywania substancji woskujących lub nabłyszczających. 
2. Za wyjątkiem produktów o najwyŜszym stopniu ochrony- z powłoką Extreme Protection nie uŜywaj 

gumowych osłon na nogi krzeseł i mebli. Zamiast nich stosuj osłony plastikowe.  
3. Pod nogi cięŜkich mebli podkładaj sztywne ochraniacze. Pozwoli to zapobiec tworzeniu się trwałych 

wgnieceń. 
4. Niektóre materiały lub barwniki, takie jak smoła, smar, olej, farby, woski, tusze do długopisów czy 

markerów itd. mogą w pewnych warunkach przenikać do warstwy uŜytkowej i tworzyć nieusuwalne 
plamy.  

5. Naturalne lub sztuczne, intensywne światło powoduje blaknięcie wszystkich wykładzin podłogowych. 
Widać to wyraźnie po odsłonięciu powierzchni przykrytych dywanikami lub meblami, gdyŜ mają 
bardziej Ŝółty odcień. Efekt Ŝółknięcia znika po kilku tygodniach wystawienia powierzchni na działanie 
światła. 

 
Zabiegi wstępne 
Po zakończeniu instalacji podłogi, umyj wykładzinę ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. 
Do usunięcia logo czy informacji nadrukowanych na powierzchni nigdy nie uŜywaj Ŝadnych 
rozpuszczalników; nadruki te rozpuszczają się w wodzie. 
 

 
Zalecane jest stosowanie wycieraczek przed drzwiami prowadzącymi na zewnątrz, aby zabezpieczyć 
wykładzinę podłogową przed piaskiem i innymi cząsteczkami ściernymi nanoszonymi na podeszwach butów 
i powodującymi ścieranie. W ten sposób unikniemy zarówno uszkadzania wykładziny jak równieŜ 
wyeliminujemy konieczność jej częstego czyszczenia. 
 
Program regularnej konserwacji 
a) Codzienne czyszczenie: uŜywaj miękkiej, suchej miotły lub odkurzacza. 
b) Cotygodniowe czyszczenie: uŜywaj neutralnego detergentu rozpuszczonego w wodzie oraz mopa z 

frędzlami lub ścierki do podłóg. 
 
Konserwacja okresowa 
W przypadku powierzchni chropowatych lub ze strukturą zaleca się dokładne czyszczenie ręczne za pomocą 
rozpuszczonego w wodzie neutralnego detergentu i nylonowej szczotki. Po wyszczotkowaniu naleŜy usunąć 
brudną wodę za pomocą zgarniacza do podłóg, spłukać czystą wodą, usunąć wodę z powierzchni i osuszyć 
ścierką do podłóg. MoŜna teŜ czyścić mechanicznie w stosownych odstępach czasowych. 

 


