CO NAS WYRÓŻNIA ?
Oferujemy podłogi w ponad 100 gatunkach drewna
Czyli tak naprawdę z każdego drzewa, które nie jest pod ochroną

Przykładowe realizacje – więcej na https://venifloor.com/realizacje-i-aranzacje/

Palisander Santos modyfikowany

Wiąz

Dąb Klasyczny

Orzech Amerykański

Dąb Toska

Dąb Rustykalny – podłoga

Dąb Norweski – podłoga

Dąb Vintage Brąz – ściana

Dąb Starzony – ściana

Dąb Krystaliczny – podłoga
Dąb Krystaliczny – schody

Dąb Kość Słoniowa

VENIFLOOR – Podłoga drewniana, Tak czy Nie ?
- Deski Venifloor są produktem drewnianym, wykonanym w nowoczesnej technologii,
polegającej na zastosowaniu bardzo twardego rdzenia ze sprasowanych włókien drzewnych, z
dodatkami substancji łączących, prasowanego pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.
- Wierzchnią i dolną warstwę deski stanowi fornir, który jest w całości drewnem !!.
„ Fornir jest cienkim płatem drewna, który jest wytwarzany poprzez skrawanie kłody drewna - w
większości gatunków drewna mówimy o fornirze do grubości 1mm w nielicznych wypadkach
1,2 mm płatu drewna, powyżej grubości 1-1,2mm płatu drewna mówimy o obłogu.”

CZYLI JEDNAK PODŁOGA DREWNIANA !!!
A co z listwami przypodłogowymi ?

FORNIR VENIFLOOR to drzewo czy drewno ?
Drzewo po ścięciu staje się drewnem, które pocięte na płaty forniru o gr. d 1mm do 1,2 mm ma
indywidualne właściwości fizyczne w zależności od gatunku drewna, jak np.:
1

- Sprężystość – zależy od rodzaju i typu oraz wilgotności drewna.
Zazwyczaj im drewno jest gęstsze, tym jest bardziej elastyczne, jednocześnie im mniej zawiera wilgoci, tym jest
bardziej podatne na złamania.
Do drewna elastycznego zaliczamy : dąb, jodła, sosna,
Do drewna mało elastycznego zaliczamy : dąb wiecznie zielony, klon.

2 - Twardość

– zależy między innymi od budowy pnia, gatunku czy wieku
drzewa i można ją określić na podstawie wagi oraz gęstości drewna, tzn. im
cięższe drewno, tym twardsze.
Twardość mierzy się poprzez badanie oporu jakie drewno stawia przedmiotom,
które generują nacisk na jego powierzchnię.
Twardość drewna określa pięciostopniowa skala:
1.
2.
3.
4.
5.

Drewno Bardzo Twarde :
Drewno Twarde
:
Drewno Średnio Twarde:
Drewno Miękkie
:
Drewno Bardzo Miękki :

bukszpan, heban,
dąb, wiśnia,
buk, orzech,
jodła, olcha, sosna,
balsa, lipa, wierzba.

Twarde drewno jest najlepszym materiałem do obróbki czy polerowania.

3 - Gęstość

– zależy od porowatości ( gatunku drewna ) oraz wilgotności drewna i jest wielkością zmienną,
którą określa się jako stosunek masy do objętości drewna wyrażaną w kg/m3 lub w g/cm3.
Im bardziej suche drewno, tym bardziej wiarygodny pomiar gęstości.

WADY ? -

A MOŻE CECHY DREWNA ?

Takie Cechy drewna jak: sęki, zawojki, rygle, fale, piramidy, muszle, błyszcz, bardzo często
nazywane są przez laików wadą drewna, a dla koneserów są atutem drewna, które
powodują, że nasza podłoga jest „dizajnersko” niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.
- SĘKI I ZAWOJKI – są to skazy, które pozostają na drewnie po odciętej lub uschniętej gałęzi,
po której tworzą się na drewnie mniejsze okręgi o barwie ciemniejszej niż
pień główny.

- RYGLE I FALE – to cechy genetyczne polegające na falowym przebiegu
włókien drzewa.
Najbardziej popularnymi gatunkami, w których
przekroju znajdziemy rygle i fale to: klon, jawor i
orzech.

- PIRAMIDY – to ułożenie, tworzone przez szerokie słoje stopniowo
rozchodzące się ku górze, symulujące w efekcie
kształt piramidy.

- MUSZLE – to efekt najbardziej trójwymiarowy, spotkać go można w
przypadku przekroju klonu, który teksturą przypomina
satynową, falującą tkaninę.

- BŁYSZCZ – występuje w dębie, buku, wiązie, platanie. W drewnie
dębowym, czy też bukowym tworzą się smugi, łuny,
plamy o wyraźnym połysku zwanym błyszczem.
Wynika to z przecięcia drewna w przekroju
promieniowym lub stycznym przez promienie
rdzeniowe drewna.
CIEKAWOSTKA ! - Błyszcz zwiększa twardość drewna.

VENIFLOOR – Selekcja - na czym polega ?
Przykładowe naturalne usłojenia:

FLADER

PASIAK

Przykładowa naturalna kolorystyka:

Naturalną Cechą drewna są
różnice kolorystyczne

SELEKCJE - polegają na dobraniu w konkretnej partii towaru, cech drewna oczekiwanych przez
klienta i muszą być każdorazowo zaopiniowane przez dział produkcji pod względem możliwości
wykonania danego zamówienia, np. takich cech jak :
SELEKCJA KOLORYSTYCZNA
30 zł brutto za 1 m2
- Selekcja Kolorystyczna – polega na selekcji desek o mniejszym lub
większym kontraście kolorystycznym niż
może wystąpić w naturze.

- Selekcja Usłojenia

– polega na selekcji desek o zbliżonym kierunku usłojenia do prostego ( pasiak ) lub do zbliżonego kierunku
usłojenia fladrowego.

PASIAK
45 zł brutto za 1 m2

- Selekcja Usękowienia – polega na ograniczeniu wielkości sęków, ilości sęków,
naturalności / powierzchni szpachlowania sęków lub
kolorystyki szpachli.

- Selekcja Lameli

– polega np. na wyeliminowaniu desek wielo-lamelowych
lub jednolamelowych.

FLADER
45 zł brutto za 1 m2

SĘKI
30 zł brutto za 1 m2

WIELO-LAMEL
30 zł brutto za 1 m2

VENIFLOOR PRODUKT POLSKI
CO NAS WYRÓŻNIA I DLACZEGO ?

VENIFLOOR – TWARDOŚĆ DESEK
Odporność na wgniecenia
- Zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji, polegającej na wykorzystaniu rdzenia z mielonych
włókien drzewnych o zwiększonej gęstości (która wynosi około 930 kg/m3) pozwala na zwiększenie
o 114% twardości desek VENIFLOOR w stosunku do litych czy warstwowych desek dębowych,
których gęstości wynosi w zależności od gatunku i wilgotności około 600 kg/m3.
.
Wbrew naszym wyobrażeniom, deski Venifloor zwiększoną twardość zawdzięczają także warstwie
drewna/forniru o grubości tylko 0,6 mm, która oddaje/przenosi siłę uderzenia na rdzeń z HDF a
nie na własną strukturę drewna.
Widoczne uszkodzenia w desce litej lub
warstwowej
– zerwane struktury włókien drzewnych i
przykładowe głębokości wgnieceń pod
ciężarem 1 kg, w większości uszkodzeń
uniemożliwiają dokonanie cyklinowania i
uzyskania zadawalających wyników
renowacji podłogi.
Ze względu na dużą Kurczliwość i
Higroskopijność (nasiąkliwość
wilgocią) desek litych i warstwowych, próba
naprawy Twardym woskiem kończy się
odspojeniem Wosku od struktury drewna !!!

Widoczne uszkodzenia w desce
VENIFLOOR
– głębokość i struktura wgnieceń pod
ciężarem 1 kg, pozwalają na punktową
naprawę Twardymi Woskami w kilkakilkanaście minut, bez ponoszenia
znacznych kosztów związanych z
cyklinowaniem oraz pozwalają na
zmatowanie i polakierowanie desek.
Niska Kurczliwość i Higroskopijność
(nasiąkliwość wilgocią) podłogi
VENIFLOOR oraz elastyczny lakier
umożliwia szybką, Skuteczną i trwałą
naprawę !!!

VENIFLOOR - Czy deski można cyklinować ?
Technologiczna konfiguracja desek Venifloor
(HDF + Fornir góra/dół + 6 warstw lakieru bez Korundu, z Korundem lub olejowoskiem)
powoduje, że nasze podłogi nie są przewidziane do cyklinowania.

UWAGA !!!!
Należy pamiętać, iż podłóg drewnianych, niezależnie od ich
konstrukcji (dwu-warstwowe, trzy-warstwowe )
zamontowanych w systemie PŁYWAJĄCYM nie cyklinujemy !!!
Zależność ta powoduje, że deski VENIFLOOR są niezwykle
atrakcyjnym produktem ze względu na możliwość szybkiej
naprawy, opisanej poniżej.

Widoczne uszkodzenia, czyli zarysowania oraz wgniecenia, wypełniamy Twardymi Woskami np.
OTTIMO i zabezpieczamy materiałem lakierniczym np. OTTIMO System KO 338 w kilka kilkanaście minut na „gotowo”.
Uszkodzenie przed naprawą

Uszkodzenie po naprawie

Jak to jest możliwe w
deskach VENIFLOOR ?

Naprawa do kilkunastu minut Twardymi Woskami, oferuje Wam oszczędność czasu ( można
poświęcić czas dla rodziny lub na swoje pasje, a nie na organizację i nadzór cyklinowania,
wynoszenia i wnoszenia mebli ), powoduje także znaczne oszczędności finansowe, związane z
kosztami cyklinowania ( wynajęcie maszyn do cyklinowania czy firmy cykliniarskiej ).

EKONOMICZNA CIEKAWOSTKA !
Warto także wziąć pod uwagę możliwość, iż koszty cyklinowania, po wielu latach mogą zrównać się
z zakupem nowej podłogi Venifloor, co pozwoli na odświeżenie „dizajnu” pomieszczeń i cieszenie
się z użytkowania nowej podłogi oraz nową długą gwarancją.

VENIFLOOR - Odporność na ścieranie
Kolejny atut desek VENIFLOOR
- Deski Venifloor posiadają zwiększoną odporność na ścieranie w stosunku do większości podłóg
drewnianych w wersji lakierowanej, dzięki zastosowaniu KORUNDU (tlenek aluminium stosowany
między innymi w papierach ściernych) w technologii lakierowania UV.
- Atutem naszej technologii lakierowania jest 6 warstw lakieru UV w następujące konfiguracji:


- I warstwa

- Grunt Adhezyjny,



- II, III warstwa

- Lakier UV z KORUNDEM (KORUND powyżej 60% całkowitej warstwy),



- IV, V, VI warstwa - Lakier UV w układzie warstwowym, który zwiększa elastyczność
powierzchni lakierowanej i nadaje wygląd estetyczny oraz gładkość
powłoki przy jednoczesnym ograniczeniu poślizgu.
Rysunek poglądowy

PRÓBA RYSIKOWA

odwzorowanie pazurków zwierzęcych

.

Podłoga 3 warstwowa

Podłoga VENIFLOOR – lakier z KORUNDEM

Zastosowana technologia lakierowania powoduje, że użytkując na co dzień deski/podłogę Venifloor,
NIE ŚCIERAMY !! górnej warstwy drewna, a ścieramy trzy warstwy lakieru UV do warstwy
Korundu, co umożliwia szybką korektę rys czy uszkodzeń, kosmetykami linii VENIX lub Twardymi
Woskami i lakierem zabezpieczającym.
W lakierowanej wersji VENIFLOOR STANDARD bez KORUNDU, powłoka lakiernicza charakteryzuję
się zwiększoną odpornością na ścieranie, która pozwala na komfortowe użytkowanie takiej podłogi w
sypialniach, garderobach czy korytarzach, po których rzadko poruszamy się w obuwiu wyjściowym.
- Deski Venifloor sprawdzają się doskonale zwłaszcza w takich pomieszczeniach jak:
salony, kuchnie, sypialnie, garderoby czy korytarze.

WODA NA DESKACH VENIFLOOR
W przypadku zalania i pozostawienia resztek wody na okres około 40/50 minut, deski nie przejawiają
objawów puchnięcia jak w deskach litych czy warstwowych dzięki zastosowanej technologii,
chłonność wilgoci desek VENIFLOOR oscyluje się na poziomie 4-10%, dzięki temu deski są stabilne
pod kątem rozszczelniania się i kurczenia.
UWAGA!! Nie wolno dopuszczać do pozostawiania na dłuższy okres moczu czy odchodów ludzkich
lub zwierzęcych !!!

DESKI VENIFLOOR W TECHNOLOGII
LAKIER Z KORUNDEM SĄ SUPER !!

W porównaniu do desek litych czy warstwowych,
doskonale funkcjonują na co dzień, zwłaszcza podczas
użytkowania przez naszych czworonożnych pupili !

A CO Z DESKAMI OLEJOWOSKOWANYMI ?
Olejowosk bardziej wyostrza strukturę drewna i nadaje efekt większej głębi
– najbardziej oddaje naturę drewna.
Należy jednak pamiętać, że podłogi w wykończeniu Olejowoskowanym wymagają częstszej
pielęgnacji, ponieważ w przypadku desek wykończonych olejowoskiem, użytkując standardowo na co
dzień deski/podłogę olejowoskowaną Venifloor, nie ścieramy górnej warstwy drewna, a ścieramy
obuwiem lub wymywamy Wosk, który należy regularnie uzupełniać preparatem OSMO 3029 lub
OSMO 3440, a który zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami czy wilgocią.

PIELĘGNACJA PODŁÓG OLEJOWOSKOWANYCH VENIFLOOR
Przy standardowej proporcji mieszania preparatu do codziennej pielęgnacji OSMO Wisch-Fix 8016
(nakrętka / 15 ml na 2 l wody), należy dokonać uzupełnienia warstwy
wosku preparatem OSMO 3029, średnio co 20-25 myć w zależności od
wizualnego stopnia zużycia wosku. Przelewanie OSMO Wisch-Fix
powyżej 15 ml na 2 l wody nie powoduje uszkodzenia powłoki
olejowosku, ale znacznie przyspiesza wypłukanie wosku, po którym
chodzimy i wymusza częstszą pielęgnację niż średnio
co 20-25 myć - Środkiem do pielęgnacji i czyszczenia
wosku OSMO 3029.
Szybsze wymycie wosku może skutkować znacznym zabrudzeniem
powierzchni drewna/forniru.
Z kolei zbyt częste uzupełnianie powierzchni desek preparatem OSMO 3029,
może skutkować znacznym zabrudzeniem desek w warstwie olejowoskowanej
oraz pyleniem wosku.
Koniecznie należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi pielęgnacji podłóg olejowoskowanych
na www.osmo.pl lub www.venifloor.com

VENIFLOOR – Co wybrać lakier czy olejowosk ?
RÓŻNICE:
podłogi lakierowane VENIFLOOR: Znikome koszty Utylizacji podłogi drewnianej !!!









wyższa odporność powierzchni na zabrudzenia (brud nie wnika w strukturę drewna),
rzadsza i łatwiejsza oraz tańsza konserwacja podłogi, korygująca jednocześnie drobne rysy,
dzięki Korundowi długi czas użytkowania bez konieczności przeprowadzenia renowacji,
możliwość osiągnięcia efektu wizualnego podłogi olejowanej poprzez szczotkowanie ( w opcji ),
możliwość naprawy miejscowej Twardym Woskiem i lakierem zabezpieczającym.
mniejsza odporność na zarysowania wierzchniej warstwy lakieru do Korundu,
elektryzowanie się podłóg i przyciąganie na powierzchnię kurzu,
droższa i bardziej czasochłonna renowacja niż w podłogach olejowoskowanych,

podłogi olejowoskowane VENIFLOOR: Znikome koszty Utylizacji podłogi drewnianej !!!











olejowosk bardziej wyostrza strukturę drewna i nadaje efekt większej głębi – najbardziej oddaje
naturę drewna,
renowacja nie wymaga cyklinowania i może być przeprowadzona samodzielnie w kilka godzin
możliwość wykonania napraw miejscowych Twardym Woskiem (nie zawsze),
podłoga nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu ( właściwości antyalergiczne ),
dzięki szczotkowaniu, rysy wzdłużne są niewidoczne,
bardziej narażona na zarysowania poprzeczne,
konieczność wykonywania regularnych konserwacji,
szybszy proces zużycia powłoki wosku w porównaniu do podłóg lakierowanych (podłoga
wymaga częstszej konserwacji i renowacji),
mniejsza odporność na zabrudzenia (brud może wnikać w szczotkowaną strukturę drewna po
wytarciu obuwiem lub wymyciu wosku ),
wyższe koszty konserwacji w porównaniu z podłogami lakierowanymi.

PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH VENIFLOOR
Bieżące czyszczenie podłogi VENIFLOOR
Przed zastosowaniem Skoncentrowanego preparatu do bieżącego
mycia lakierowanych podłóg VENIFLOOR Venix CLEAN, podłoże należy
dokładnie odkurzyć, usunąć piasek, materiał rysujący powierzchnię
lakierowaną.
Venix CLEAN rozcieńczyć z wodą w proporcji 50-100 ml preparatu
na 8-10 litrów wody.
Podłogę należy zwilżyć a następnie wytrzeć na sucho. Przy usuwaniu
tłustych plam i silnych zabrudzeń można używać Venix CLEAN w postaci
mniej rozcieńczonej.
Dla lepszej ochrony lakierowanej podłogi VENIFLOOR, przed zarysowaniem
podłogę należy 1-2 razy w roku zabezpieczyć Koncentratem Venix Cover SATIN lub Venix Cover MATT.

Pierwsza konserwacja podłogi lakierowanej VENIFLOOR zalecana po
ułożeniu podłogi przed meblowaniem
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym należy wcześniej wyłączyć
ogrzewanie w celu obniżenia temperatury podłogi do około 20o C.
Następnie dokładnie wyczyścić podłogę Skoncentrowanym preparatem do
bieżącego mycia lakierowanych podłóg VENIFLOOR Venix CLEAN i pozostawić
do całkowitego wyschnięcia.
Przed użyciem preparatu Venix Cover SATIN lub Venix Cover MATT należy
bardzo dobrze wstrząsnąć butelkę, ponieważ osad na dnie butelki musi być
całkowicie rozpuszczony.
Koncentrat przelać do wiadra i dokładnie wyłożyć na podłogę za pomocą mopa lub
za pomocą czystej wysoko chłonnej i niestrzępiącej się szmatki bawełnianej.
UWAGA ! Koncentratu nie wylewać z butelki bezpośrednio na podłogę !!
Płyn koncentratu musi być bez piany i pęcherzy.
Podłogę można używać po utwardzeniu tj. po 12 godzinach od zakonserwowania
podłogi.
Lakier na mocno obciążonych powierzchniach o dużym natężeniem ruchu można wzmocnić poprzez
dodatkowe jedno lub dwukrotne nałożenie preparatu Venix Cover SATIN lub Venix Cover MATT z przerwą
co 4 godzin pomiędzy warstwami z zachowaniem zasady, iż kolejną powłokę należy nakładać prostopadle do
poprzedniej. Najlepszy efekt uzyskuję się kiedy ostania warstwa jest nakładana w kierunku padającego
światła.

VENIFLOOR - czy deski nadają się na
ogrzewanie podłogowe ?
2 xTak !!
1 TAK – Opór cieplny 0,033 m2K/W
2 TAK – Przewodność cieplna 0,25 W/m2K

4 x Tak !!
1 TAK – Ogrzewanie podłogowe – Wodne – Venifloor, Venifloor Electric – Infrared.
2 TAK – Ogrzewanie podłogowe – Elektryczne lub na podczerwień topione w jastrychu – Venifloor,
3 TAK – Ogrzewanie podłogowe –
4 TAK – Ogrzewanie podłogowe –

Venifloor Electric – Infrared.
Maty elektryczne w systemach pływających - Venifloor Electric – Infrared
Folie na podczerwień w systemach pływających - Venifloor Electric – Infrared

Deski w wersjach Venifloor i Venifloor Standard, dedykowane są na ogrzewania podłogowe
wodne, elektryczne i na podczerwień, topione w jastrychu lub posadzce betonowej.
Uzyskane parametry oporu cieplnego na poziomie 0,033 m2K/W ( poziom płytek ceramicznych ),
które stanowią 1/3 lub 1/4 oporów cieplnych desek warstwowych i litych, powodują, że deski w
wersjach Venifloor i Venifloor Standard są idealnym rozwiązaniem na ogrzewania podłogowe,
zwłaszcza przy zastosowaniu w systemie pływającym podkładu VENIX 2.0 lub systemie klejowym,
gruntów i klejów z serii VENIX.
W celu utrzymania gwarancji, należy pamiętać o zamontowaniu plomb termicznych Venix PT37.

NOWOŚĆ !!! Deski z Gwarancją !!!

Unikatowe deski w wersjach Venifloor Electric – Infrared, ze względu na swoją konstrukcję i
Parametry oporu cieplnego, dedykowane są na ogrzewania podłogowe wodne, elektryczne i na
podczerwień, topione w jastrychu lub posadzce betonowej oraz na Maty Elektryczne i Folie na
Podczerwień w systemie na „pływająco” bezpośrednio pod deskami wg. Instrukcji Montażu.
Poprawiają nie tylko wizualizację naszych pomieszczeń, ale także energooszczędność i komfort
cieplny zwłaszcza w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
Emisja promieniowania podczerwonego nagrzewa obiekty a nie powietrze co sprawia, że różnica
temperatur pomiędzy sufitem a podłogą nie przekracza 2 stopni C, ma to znaczenie zwłaszcza przy
wysokich pomieszczeniach.
Zintegrowany system podłóg Venifloor Electric – Infrared i ogrzewania podłogowego DREAM
HEAT VENIX ( 30 lat gwarancji !! na folię DREAM HEAT VENIX ) utrzymuje idealną wilgoć w
pomieszczeniach i jest przyjazny dla alergików ( nie powoduje ruchu powietrza w pomieszczeniu,
dzięki czemu nie unoszą w nim : kurz, bakterie i pyłki ).

RÓŻNICE : Maty Elektryczne i Folie na Podczerwień
Maty Elektryczne:












możliwość przepalenia drutu oporowego grzewczego i przerwanie ciągłości linii grzewczej oraz
ogrzewania,
część oferowanych mat elektrycznych jest łączona ze sobą ”szeregowo”, przerwanie obwodu tj.
drutu oporowego grzewczego powoduje utratę obiegu zamkniętego - grzania wszystkich mat,
w przypadku przerwania obwodu grzewczego np. przepalenie, przewiercenie, przegryzienie
przez gryzonie ( myszy ) w celu odnalezienia miejsca uszkodzenia może zaistnieć konieczność
rozebrania całej podłogi bez gwarancji możliwości naprawy uszkodzonego miejsca,
nie wolno wiercić w matach elektrycznych, ( np. stawianie lekkich ścianek z płyt gipsowych)
nie można skracać ani wydłużać kabli zasilających,
nie ma możliwości niezależnego sterowania każdą matą elektryczną osobno, co może być
uciążliwe np. po zmianie miejsca ustawienia mebli,
wymagana powierzchnia wyłożenia maty elektrycznej do 80 % powierzchni podłogi,
ze względu na grubą miękką piankę (4-5 mm) z ekranem stosowaną pod Matą elektryczną,
istnieje problem z ustabilizowaniem i trwałością zamków/klików w podłogach układanych na
pływająco,
w zależności od producenta, Maty elektryczne można zatopić pod (wylewką) Jastrychem,

Folie (grzewcze) na podczerwień - dedykowane dla podłogi drewnianej
w systemie VENIFLOOR Electric-Infrared:















materiałem grzewczym jest masa węglowa na całej powierzchni Folii,
można skracać lub wydłużać kable zasilające, np. na I piętrze zamontować Folie grzewcze a na
parterze usytuować wszystkie sterowniki/regulatory,
można wiercić w Foliach grzewczych, ( np. stawianie lekkich ścianek z płyt gipsowych)
dzięki specjalnie opracowanemu przez VENIFLOOR systemowi montażu, w większości
przypadków przerwania obwodu grzewczego np. przepalenie, przewiercenie, przegryzienie
przez gryzonie ( myszy ) w celu odnalezienia miejsca uszkodzenia nie ma konieczność
rozebrania całej podłogi w celu lokalizacji uszkodzonego miejsca a jedynie dokonujemy
demontażu listwy przyściennej,
w systemie VENIFLOOR, Folie łączone są „równolegle”, co wraz z dedykowanym sterownikiem
daje możliwość niezależnego sterowania temperaturą każdej z Folii w pomieszczeniu,
system Foli grzewczych oferowanych przez VENIFLOOR daje możliwości niezależnego
sterowania każdą matą elektryczną osobno, co może być dużym atutem np. po zmianie miejsca
ustawienia mebli i eliminacji zimnych miejsc na drogach komunikacyjnych w pomieszczeniach,
w standardzie wymagana powierzchnia wyłożenia folii grzewczych – od 35 do 60 % powierzchni
podłogi i zależy od wymagań klientów dotyczących odczuwalnego komfortu grzewczego,
ze względu na cienką piankę (1mm) z ekranem, dedykowaną do systemu VENIFLOOR
stosowaną pod Folią grzewczą, nie istnieje problem z ustabilizowaniem i trwałością
zamków/klików w podłogach układanych na pływająco,
w zależności od producenta, Folie grzewcze w systemie VENIFLOOR można zatopić pod
(wylewką) Jastrychem o grubości 5 cm,
nie można Folii grzewczych kleić na (wylewkę) Jastrych pod płytki ceramiczne czy podłogę
drewnianą układana w systemie Klejonym.

UWAGA GWARANCYJNA !!
Warunkiem utrzymania gwarancji na podłogę w różnych systemach ogrzewań
podłogowych, jest zastosowanie plomb termicznych Venix PT 37
UWAGA: temperaturę ogrzewania podłogowego należy wyregulować tak, aby maksymalna
temperatura od 1 do 2 cm nad podłogą nie przekraczała 27°C.
Zalecane jest sporządzenie dokumentacji/fotografii pozwalającej określić miejsce
montażu plomby w pomieszczeniu. Przy rozruchu ogrzewania należy stopniować zmianę
temperatury układzie ogrzewania – podwyższanie/zmniejszanie do 5°C/dzień lub
zgodnie z instrukcją Mat elektrycznych lub Foli na podczerwień.

Plomba – nie przegrzana
podłoga

Plomba – przegrzana
podłoga

Przekroczenie temperatury podłogi powyżej 37°C powoduje odbarwienie plomby na danej linii
zasilającej ogrzewanie podłogowe i skutkuje utratą gwarancji na podłogę;

Plomby termiczne w systemie „pływającym” montujemy w następujący sposób:
 plombę termiczną samoprzylepną przyklejamy od spodu deski podłogowej, tak aby
znajdowała się nad rurką wodną ogrzewania podłogowego lub nad przewodem
elektrycznym grzejnym, a w przypadku podczerwieni w dowolnym miejscu foli/maty
oferowanej przez ZIP sp. z o.o.;
 przy pojedynczej linii zasilającej pomieszczenie instalacją wodną lub elektryczną,
należy zamontować 1 plombę termiczną na 30 m2, w przypadku 2 lub więcej linii
zasilających należy zamontować 1 plombę termiczną na każdej z linii zasilających
ogrzewanie podłogowe;

Plomby termiczne w systemie klejonym montujemy w następujący sposób:
 plombę termiczną samoprzylepną przyklejamy do jastrychu lub posadzki betonowej, tak aby
znajdowała się nad rurką wodną ogrzewania podłogowego lub nad przewodem
elektrycznym grzejnym, a w przypadku podczerwieni - foli oferowanej przez ZIP sp. z o.o. w
dowolnym miejscu na jastrychu lub posadzce betonowej;
 sugerujemy montaż plomb termicznych w drugich/trzecich lub przedostatnich rzędach
podłogi w zacienionych miejscach, aby ograniczyć wpływ promieni słonecznych
na nieprawidłowe wskazania plomb i łatwy dostęp do plomb w razie postępowania
reklamacyjnego.
UWAGA: Zawartość wilgoci resztkowej w podłożu cementowym/betonowym grzewczym
nie może przekroczyć 1,8% CM, a w podłożu anhydrytowym grzewczym nie może
przekroczyć 0,3% CM.

VENIFLOOR - Jakie dylatacje
Dylatację w systemie „pływającym”
należy wykonać zgodnie z Projektem
Wykonawczym lub w odniesieniu do
parametrów technicznych Venifloor.
Zgodnie z parametrami technicznymi
Venifloor, pomiędzy podłogą Venifloor, a
każdym punktem stałym, konieczne jest
zachowanie szczeliny dylatacyjnej minimum
10 mm na stronę w przypadku pojedynczych
pomieszczeń o najdłuższym boku do 10 m.
W pomieszczeniach dłuższych i/lub szerszych niż 10 metrów należy zwiększyć dylatację o 1 mm
na dodatkowy 1 metr podłogi.
Ważne, aby podłoga nie miała żadnego styku ze ścianą, framugą drzwi, czy rurami grzewczymi
wychodzącymi z podłoża. Należy to sprawdzić przed montażem listew podłogowych.
Dylatacja jest wymagana pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w przewężeniach lub
przejściach drzwiowych, w których będzie zamontowana podłoga.
W stykach z innymi posadzkami np. kuchnią, czy łazienką, gdzie są zamontowane płytki, należy
wykonać dylatację minimum 5 mm, montując w niej listwę przysłaniającą dylatację lub uszczelniacz,
np. sikaflex, korek w płynie.
Dylatację w systemie klejowym należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym lub w
odniesieniu do parametrów technicznych Venifloor.
Zgodnie z parametrami technicznymi Venifloor, pomiędzy podłogą Venifloor a każdym punktem
stałym, konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej minimum 10 mm na stronę w przypadku
pojedynczych pomieszczeń o najdłuższym boku do 10 m.
W pomieszczeniach dłuższych i/lub szerszych niż 10 metrów należy zwiększyć dylatację
o 1 mm na dodatkowy 1 metr podłogi.
Ważne, aby podłoga nie miała żadnego styku ze ścianą, framugą drzwi, czy rurami grzewczymi
wychodzącymi z podłoża. Należy to sprawdzić przed montażem listew podłogowych.
W przejściach pomiędzy pomieszczeniami można nie stosować dylatacji i ułożyć podłogę w całości
łącząc np. pokój, korytarz i kuchnię. Należy pozostawić jednak dylatację od każdego punktu stałego
jak w systemie bez klejowym (dylatację obrzeżną).
Rama drzwiowa: przed montażem podłogi powinno się sprawdzić, czy skrzydło drzwiowe trzeba
przyciąć, aby podczas ruchu nie tarło o posadzkę. W razie konieczności należy dół drzwi skrócić. W
tym celu powinno się przyłożyć do drzwi deskę podłogową i zaznaczyć ołówkiem wysokość, a
następnie odpiłować kawałek drzwi oraz ramy zgodnie z oznaczeniem. Sugerowana wysokość
szczeliny to ok. 1 cm (podłoga Venifloor + podłoże). Taki odstęp zapewnia swobodny przepływ
powietrza.

VENIFLOOR - Montaż desek
na klejach VENIX
Dlaczego przy zastosowaniu gruntów i klejów linii VENIX dedykowanych do
podłóg VENIFLOOR oferujemy dłuższą gwarancję ?

Deska VENIFLOOR

Deska warstwowa

DYLEMATY – Kleje linii VENIX czy innych firm ?
Aby dobrać odpowiedni klej do podłóg drewnianych, należy uwzględnić następującą zależność:
- parametry klejów zależą od grubości i szerokości desek (długość desek nie ma znaczenia).
Najczęściej spotykane grubości litych lub warstwowych desek sprzedawanych na naszym rynku,
zaczynają się od 13-14 mm a szerokości od 8 cm.
W przypadku desek VENIFLOOR oferowane są dwie grubości 8,5 mm i 11,5 mm oraz dwie
szerokości 21 cm i 26,6 cm, jak widać parametry te znacznie się różnią od standardowych desek
litych czy warstwowych.
Pojawienie się na rynku podłóg drewnianych, desek VENIFLOOR wykonanych w nowszej
technologii, o innych wymiarach z wykorzystaniem panelowego systemu składania (znacznie
ułatwiającego i przyspieszającego montaż podłogi) spowodowało potrzebę zrewidowania parametrów
technicznych tradycyjnych klejów stosowanych do tej pory na rynku parkieciarskim.
Badania wykonane przez producenta kleju wykazały znaczne różnice w naprężeniach drewna
pomiędzy deskami litymi i warstwowymi jak wyżej, a deskami VENIFLOOR z opatentowanym
zamkiem V3.
Naprężenia te mają między innymi znaczenie przy tzw. łódkowaniu - jest to odkształcenia płaszczyzny
klepek powodujące nierówności na posadzce drewnianej. Łódkowanie może mieć postać nierówności wklęsłych albo
wypukłych na płaszczyźnie desek.

DLATEGO
aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych podłóg i udzielić klientom satysfakcjonujący okres
gwarancyjny, oferowane kleje linii VENIX posiadają odpowiednio dostosowane parametry
techniczne dla desek VENIFLOOR.

Klej Hybrydowy Venix SINGLE SPU
Klej Poliuretanowy Venix DUO PU 2K

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy potwierdzić protokołem zgodność lub niezgodność
podłoża mineralnego/ drewnopochodnego/drewnianego itp. z Projektem Technicznym i wykonać
sprawdzenie podstawowych parametrów podłoża i klimatu wnętrza:
temperatura powietrza i podłoża, wilgotność względna powietrza i ścian, twardość
jastrychu/nawierzchni, jednorodność podłoża, wilgotność resztkowa podłoża.
Wyniki zamieścić w protokołach potwierdzonych pisemnie przez użytkownika i wykonawcę.
Przygotowanie podłoża mineralnego:
Podłoże musi być równe (prześwit, nierówność na łacie o długości 2 mb nie może być większa niż
2 mm, uskoki nie większe niż 1 mm), suche, pozbawione zanieczyszczeń, rys i pęknięć.
Należy usunąć substancje zmniejszające przyczepność, odpylić i dokładnie odkurzyć podłogę.
Na zagruntowany jastrych lub posadzkę betonową zgodnie z technologią zawartą w Instrukcji
Montażu, rozprowadzamy wybrany klej Venix packą zgodnie z technologią, następnie przestrzegając
czasu montażu związanego z rodzajem zastosowanego kleju układamy deski Venifloor zgodnie z
technologią zawartą w Instrukcji Montażu.

DYLEMATY – Podkład kwarcowy VENIX 2.0 czy tradycyjny ?
Podkład sosnowy Steico lub odpowiednik o gr. od 2 do 3mm,
zalecany jest w przypadku układania podłogi VENIFLOOR w
systemie pływającym bez ogrzewania podłogowego.
W przeciwieństwie do podkładów piankowych, gwarantuje on
wymaganą stabilizację zamków.
Ze względu na materiał z którego jest wykonany, stanowi
barierę cieplną i posiada słabe parametry akustyczne.
Wymaga zastosowania folii paroizolacyjnej.
Podkład kwarcowy VENIX 2.0 o gr. 2 mm, zalecany jest w
przypadku układania podłogi VENIFLOOR w systemie
pływającym z ogrzewaniem podłogowym oraz bez
ogrzewania podłogowego.
W przeciwieństwie do podkładów piankowych gwarantuje
doskonałą stabilizację zamków.
Ze względu na materiał z którego jest wykonany, bardzo
dobrze przewodzi ciepło, posiada także bardzo dobre
parametry akustyczne.
Ze względu na dwustronne foliowanie, nie wymaga
zastosowania folii paroizolacyjnej, a jedynie złącza podkładu
należy skleić taśmą paroizolacyjną Venix TP 50.

UWAGA MONTAŻOWA !! pomimo wielu zalet
podkłady kwarcowe narażone są na uszkodzenia podczas
ich rozkładania i układania podłogi. Widoczne na zdjęciach
przykładowe uszkodzenia należy wzmocnić, zaklejając taśmą
paroizolacyjną (niestosować innych taśm) – nacięcia
podkładu czy uszkodzenia po uderzeniu, powodują rozbicie
struktury kwarcu i w efekcie końcowym podczas użytkowania
podłogi, można odnosić wrażenie „zgrzytania” zamków w
deskach, które powodują przesuwające i ocierające się o
siebie cząstki kwarcu.

VENIFLOOR - Montaż desek
na „pływająco”
TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I MONTAŻU W SYSTEMIE
„PŁYWAJĄCYM” BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W CELU ZACHOWANIA
GWARANCJI NA PODŁOGĘ
Sprawdzić równość podkładu - jastrychu lub posadzki betonowej

Po ewentualnym wyrównaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu gruntem
dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy), należy
ułożyć atestowaną folię paraizolacyjną PE 0,2 mm, następnie łącza foli z zakładką min. 10 cm skleić
taśmą paroizolacyjną Venix P 50 – przy ścianach folię wyłożyć około 2–3 cm ponad poziom podłogi i
rozłożyć podkład stabilizujący sklejając jego brzegi taśmą paroizolacyjną Venix P 50.
Montaż podłogi wykonać zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu. Po ułożeniu podłogi należy przyciąć
nożykiem równo z poziomem podłogi podkład stabilizujący wyłożony na ścianę.
W przypadku zastosowania sugerowanego podkładu dwustronnie foliowanego Venix 2.0, nie
stosujemy folii paroizolacyjnej.

Należy ułożyć pojedynczy pas podkładu Venix 2.0 srebrną folią do góry, wykładając na ścianę około
2–3 cm, następnie ułożyć podłogę Venifloor zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu, drugi pas podkładu
Venix 2.0 dokładamy i sklejamy brzegi taśmą paroizolacyjną Venix P 50 dopiero po ułożeniu podłogi
na pierwszym pasie podkładu, następnie układamy
podłogę na drugim pasie podkładu i układamy
kolejną warstwę podkładu i podłogi itd.
Po ułożeniu podłogi należy przyciąć nożykiem
równo z poziomem podłogi podkład Venix 2.0
wyłożony na ścianę.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I MONTAŻU W SYSTEMIE
„PŁYWAJĄCYM” Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM W CELU ZACHOWANIA
GWARANCJI NA PODŁOGĘ
W przypadku zastosowania sugerowanego podkładu dwustronnie foliowanego Venix 2.0, nie
stosujemy folii paroizolacyjnej.
Po ewentualnym wyrównaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu gruntem
dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy),
należy ułożyć pojedynczy pas podkładu Venix 2.0 srebrną folią do góry, wykładając na ścianę około
2–3 cm, następnie ułożyć podłogę Venifloor zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu, drugi pas podkładu
Venix 2.0 dokładamy i sklejamy brzegi taśmą paroizolacyjną Venix P 50 dopiero po ułożeniu podłogi
na pierwszym pasie podkładu, następnie układamy podłogę na drugim pasie podkładu i układamy
kolejną warstwę podkładu i podłogi itd.
Po ułożeniu podłogi należy przyciąć nożykiem równo z poziomem podłogi podkład Venix 2.0
wyłożony na ścianę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powierzchni podkładu Venix 2.0 np.
pęknięcia srebrnej foli i naruszenia struktury kwarcu, należy zakleić takie miejsce taśmą
paroizolacyjną Venix P 50.
MONTAŻ ETAP I – POCZĄTEK, CZYLI PIERWSZY RZĄD:
W celu aklimatyzacji, paczki VENIFLOOR należy w pomieszczeniach rozłożyć i rozciąć lub
usunąć foliowanie paczek na okres 48 godzin przed montażem.

Sugerujemy w najbardziej widocznych miejscach ułożyć deski, które najbardziej odpowiadają gustom
użytkowników. Produkt naturalny cechuje się unikalnością, np. sęków, które radzimy eksponować
wedle uznania – niczym obraz.
Montaż odbywa się poprzez dodawanie po jednej desce tak, aby ułożyć rząd. ( więcej i Instrukcji
Montażu ).
Zaleca się, aby rozpocząć montaż albo od drzwi, albo od rogu, równolegle do kierunku padania
światła. Sugeruje się, aby rozpocząć od ułożenia desek piórem skierowanym do ściany. Jeśli ściana
jest nierówna, należy na deskach odwzorować jej przebieg i według niej dociąć ostatnią deskę.
Każdy element ma na jednym dłuższym boku wyprofilowane pióro (wystająca część łączenia), na
drugim zaś wpust (schowana część łączenia).
Jedną z zalet montażu podłóg Venifloor jest możliwość układania desek na długim boku
(długim zamku) w dwóch kierunkach od przodu lub od tyłu długiego boku wpinając deski pod
kątem 20–30° (wpust w pióro lub pióro we wpust).
Zamek długi od lewej strony deski
Lewa

Lewa

Zamek długi od prawej strony deski
Prawa

Prawa

Po nałożeniu pierwszej deski na drugą krótkim bokiem (zamkiem V3 – układanie pojedynczą deską)
należy sprawdzić równość ułożenia desek, następnie docisnąć/dobić centralnie miejsce połączenia
dwóch desek. Powinno to być dokonane za pomocą dłoni, gumowego młotka z dobijakiem lub młotka
bezodrzutowym.

Ważne, aby deski w pierwszym rzędzie były równo
dołożone względem długiego boku tak, aby nie
było tzw. schodków. »
Patrz Instrukcja Montażu - graficzna.
Minimalne wysunięcie jednej z desek na krótkim
zamku może skutkować w kolejnych rzędach
pojawieniem się naprężeń i powstaniem szczelin.

Między gotowym rzędem desek a ścianą zarówno w systemie klejonym jak i „pływającym” umieszcza
się kliny dystansowe.

Umożliwiają one zachowanie 10-milimetrowej
szczeliny dylatacyjnej między podłogą a ścianą.
Kliny usuwa się po ułożeniu podłogi. »
Patrz Instrukcja Montażu - graficzna.

UWAGA: w przypadku konieczności korekty ustawienia desek w pierwszym rzędzie należy dokonać
wysunięcia żądanych desek w pozycji poziomej, a w przypadku braku takiej możliwości z przyczyn
technicznych należy unieść przód pierwszego rzędu i uderzając delikatnie w sąsiadującą deskę,
wypiąć krótki zamek. » Patrz Instrukcja Montażu – graficzna.

Kolejny rząd: Po ułożeniu pierwszego rzędu konieczne jest dokładanie do niego pojedynczych desek
tworząc tym samym kolejny rząd. Po dodaniu desek tworzących kolejne rzędy może zaistnieć
konieczność dobicia rzędów na długim zamku do siebie przy użyciu gumowego młotka z dobijakiem.
MONTAŻ ETAP II – KOLEJNE RZĘDY
Układanie drugiego rzędu należy rozpocząć od ułożenia fragmentu deski, który pozostał z
pierwszego rzędu, jeżeli ma on długość co najmniej 400 mm.
Fragment deski w drugim rzędzie należy wpiąć równolegle do pierwszego rzędu na długim boku
(długim zamku).

następnie montujemy całą deskę na długim boku (długim zamku) pod kątem 20–30° tak , aby
fragment zamontowanej deski stykał się krótkim bokiem (krótkim zamkiem) z sąsiednią deską i
kilkukrotnie docisnąć deskę na długim boku do pozycji poziomej.

Następnie dobić centralnie miejsce połączenia dwóch desek na krótkim boku (zamku V3).

Powinno to być dokonane za pomocą dłoni, gumowego młotka z dobijakiem lub młotka
bezodrzutowego. Ważne, aby deski w rzędzie były równo dołożone względem długiego boku tak, aby
nie było tzw. schodków.
Po dodaniu desek tworzących kolejne rzędy może zaistnieć konieczność dobicia rzędów do siebie na
długim boku przy użyciu gumowego młotka z dobijakiem. » Patrz Instrukcja Montażu – graficzna.
Każdy kolejny rząd można rozpoczynać od ułożenia fragmentu deski z poprzedniego rzędu,
uwzględniając wyżej wskazane 400 mm. Montaż wszystkich rzędów podłogi przebiega w ten sam
sposób. Rozpocząć należy od tej samej strony, z której rozpoczęto poprzedni rząd i ponownie
pozostawić żądaną szczelinę dylatacyjną pomiędzy deską a ścianą. W ostatnim rzędzie przeważnie
trzeba dociąć deski wzdłuż.
Potrzebną szerokość zaznacza się za pomocą ołówka, ta jednak nie może być węższa niż
5 centymetrów.
UWAGA: w przypadku konieczności korekty ustawienia desek w drugim lub kolejnych rzędach,
należy dokonać podniesienia i wypięcia na długich bokach (długich zamkach) całego rzędu i
wysunięcia żądanych desek w pozycji poziomej (zalecany sposób demontażu), a w przypadku braku
takiej możliwości z przyczyn technicznych należy unieść na 20–30° przód rzędu do korekty i
uderzając delikatnie w sąsiadującą deskę wypiąć krótki zamek (alternatywny sposób). » Patrz
Instrukcja Montażu – graficzna.
UWAGA: należy uważać, aby podczas opuszczania podłogi nie uszkodzić ściany ani nie zsunąć
wywiniętej folii paraizolacyjnej i podkładu stabilizującego, które po ułożeniu podłogi należy przyciąć
równo z poziomem ułożonych desek.
Układając podłogę na tym etapie, można zadecydować, czy chcemy ułożyć ją regularnie, czy też
nieregularnie. Pierwszy sposób zalecany jest osobom, którym zależy na jednorodnym, powtarzalnym
układzie desek – wówczas należy układać kolejne rzędy zwracając uwagę na jednolitą linię V-fugi
poprzecznej (krótkiej). W razie innych upodobań wizualnych należy uzgodnić przesunięcia desek z
montażystą.

MONTAŻ DESEK NA KLEJU

Przygotowanie podłoża mineralnego:
Podłoże musi być równe (prześwit, nierówność na łacie o długości 2 mb nie może być większa niż 2
mm, uskoki nie większe niż 1 mm, suche, pozbawione zanieczyszczeń, rys i pęknięć.
Należy usunąć substancje zmniejszające przyczepność, odpylić i dokładnie odkurzyć podłogę.
Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić protokołem zgodność lub niezgodność podłoża
mineralnego/ drewnopochodnego/drewnianego itp. z Projektem Technicznym i wykonać sprawdzenie
podstawowych parametrów podłoża i klimatu wnętrza: temperatura powietrza i podłoża, wilgotność
względna powietrza, twardość nawierzchni, jednorodność podłoża, wilgotność resztkowa podłoża.
Wyniki zamieścić w protokole potwierdzonym pisemnie przez użytkownika i wykonawcę.

Pomiar twardości i spójności podłoża/podkładu
Szczotka druciana
W przypadku pylenia można zastosować
grunt Venix PRIMING D (wodny) lub
Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy)

Próba rysikowa
Wynik pozytywny w przypadku siatki kresek
bez odpadania cząstek podłoża, pozwala na
zastosowanie grunt Venix PRIMING D (wodny).
W przypadku siatki kresek z odpadającymi lub
kruszącymi się cząstkami podłoża, należy zastosować
jako wzmocnienie grunt Venix PRIMING FAST PU
(poliuretanowy).
Grunt Venix PRIMING FAST PU można
nanieść na podłoże dwukrotnie krzyżowo
do wilgotności 4% podłoża w celu jego
wzmocnienia i paroizolacji. W takim przypadku
na okres kilku miesięcy nie montujemy listew
przyściennych aby umożliwić ujście wilgoci.

KLEJENIE PODŁOGI VENIFLOOR
Na zagruntowany jastrych lub posadzkę betonową rozprowadzamy wybrany klej VENIX packą
zgodnie z technologią.
Przy grubości deski 8,5 mm i zastosowaniu
Kleju Hybrydowego Venix SINGLE SPU
stosujemy packę TKB B11.
Przy grubości deski 11,5 mm i zastosowaniu
Kleju Hybrydowego Venix SINGLE SPU
stosujemy packę TKB B15.

Przy grubości deski 8,5 mm i zastosowaniu
Kleju Hybrydowego Venix DUO PU 2K
stosujemy packę TKB B11.
Przy grubości deski 11,5 mm i zastosowaniu
Kleju Hybrydowego Venix SINGLE SPU
stosujemy packę TKB B15.
następnie przestrzegając czasu montażu związanego z rodzajem zastosowanego kleju układamy
deski VENIFLOOR zgodnie z technologią zawartą w Instrukcji Montażu.

Klej Hybrydowy Venix SINGLE SPU
Dłuższy czas manipulacji, zmycie zabrudzeń po
kleju do 30 dni czysta wodą.
Klej Poliuretanowy Venix DUO PU 2K
Krótszy czas manipulacji do 1 godziny,
zmycie zabrudzeń po kleju do 5 dni preparatem
Venix CLEAN PU 2K.

RÓŻNICE: układanie podłóg VENIFLOOR w systemie
pływającym/bezklejowym i klejonym
System klejony:
 Montaż podłogi na klej przez doświadczonego wykwalifikowanego parkieciarza,
 Znacznie droższy koszt montażu niż w systemie pływającym,
 W celu utrzymania gwarancji - konieczność dokonania pomiarów twardości i wilgotności
podkładu, do których potrzebne są specjalistyczny przyrządy,
 Zwiększone wymagania co do jakości/twardości/spójności i paroizolacji podkładu niż w
systemie pływającym, ze względu na wymaganą przyczepność kleju do podkładu oraz
kumulacji wilgości na listwach przyściennych lub ścianach
 Większa stabilność podłogi pod obciążeniem (zwłaszcza nierównomiernym) np.
ciężkimi meblami pokojowymi lub meblami kuchennymi z osprzętem,
 Przedłużenie żywotności zamków/klików,

 Możliwości montażu podłogi bez dylatacji przejściowych,
 Dłuższy czas do użytkowania od zakończenia montażu podłogi – wejście na podłogę po
24 godzinach, a ustawianie mebli z przesuwaniem po 72 godzinach,
 Bardzo praco i czasochłonny oraz kosztowny demontaż przyklejonej podłogi,
 W przypadku konieczności wymiany pojedynczych desek, istnieje możliwość wycięcia i
wklejenia nowej deski przez wykwalifikowanego parkieciarza – taka operacja związana
jest z dużymi kosztami,
 Bardzo dobre tłumienie akustyczne,
 Przy zastosowaniu gruntów i klejów linii VENIX, neutralizacja zapachów i rozwijania się
pleśni, grzybów
System bezklejowy / „na pływająco”:
 Prosty montaż podłogi, możliwy do wykonania przez osobę bez kwalifikacji
parkieciarskich,
 Znacznie niższy koszt montażu niż w systemie klejonym,
 W celu utrzymania gwarancji - konieczność dokonania pomiarów twardości i wilgotności
podkładu, do których potrzebne są specjalistyczny przyrządy,
 Takie same wymagania co do jakości/twardości/spójności i paroizolacji podkładu jak w
systemie klejonym, ze względu na niebezpieczeństwo wykruszania się podkładu
(wylewki jastrychu) i powstawania efektu „zgrzytania” zamków oraz kumulacji wilgoci w
podkładzie, na listwach przyściennych lub ścianach,
 Słaba stabilność podłogi pod obciążeniem (zwłaszcza nierównomiernym) ciężkimi
meblami, która może powodować pod dużym obciążeniem wypinanie lub wyłamywanie
zamków/klików i pojawianie się znacznych szczelin zwłaszcza na krótkich zamkach lub
wybrzuszeń podłogi, w przypadku mebli kuchennych zalecane jest zakończenie podłogi
10 mm przed nóżkami mebli lub wycięcie otworów w miejscach nóżek o średnicy 10
mm większej niż podstawa nóżki,
 Brak możliwości montażu podłogi bez dylatacji przejściowych przy zachowaniu
gwarancji producenta,
 Połączenie podłogi z płytkami bez możliwości podklejenia podłogi na styku z płytkami –
dylatacje wykonujemy materiałami: sikwflex, korek w płynie, listwy maskujące,
 Krótszy czas do użytkowania – wejście na podłogę i ustawianie mebli z przesuwaniem
zaraz po zakończeniu montażu podłogi,
 Bardzo łatwy i szybki demontaż ułożonej podłogi,
 W przypadku konieczności wymiany pojedynczych desek, istnieje możliwość szybkiego
rozłożenia podłogi, wymiany uszkodzonej deski bez konieczności zatrudniania
wykwalifikowanego parkieciarza – w wielu przypadkach koszt „0” zł,
 Bardzo dobre tłumienie akustyczne przy zastosowaniu podkładu VENIX 2.0,

INSTRUKCJA MONTAŻU
Prosimy zarówno montażystów jaki i sprzedawców o zapoznanie się Instrukcją Montażu oraz
Warunkami Gwarancji i Warunkami Użytkowania podłóg VENIFLOOR.

NOWOŚĆ
Panele ŚCIENNE – zobacz w cenniku

