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< 1,8%
WYLEWKA

< 1,8%

CONCRETE
SUBFLOOR < 1,8%

WYLEWKA < 1,8%

DREWNO < 10%
WOOD < 10%

II MONTAŻ

III DEMONTAŻ

IV KONSERWACJA

Dokładny sposób pielęgnacji jest dostępny na stronie internetowej: venifloor.com/pielegnacja-i-renowacja

WARSTWA UŻYTKOWA:
6 powłok lakierniczych UV + KORUND**
6 powłok lakierniczych UV + KORUND**+ szczotka
lub olejowosk + szczotka

EKO: ochrona drzewostanów
racjonalne użycie drewna

UNIKALNA SZEROKOŚĆ 21 cm

Cyklinowanie staje się historią 
przy zastosowaniu wosków twardych
twardość + ścieralność + nieuciążliwa odnowa + cena

Szybki i wygodny montaż (zamek V3)
własność intelektualna Venifloor, OHIM nr 002693481-00

Atrakcyjna cena drewna 
krajowego i egzotycznego

Do 15/10 lat gwarancji***
zgodnie z Warunkami Gwarancji
(przy zastosowaniu materiałów pomocniczych linii VENIX)

Podwyższona odporność na wilgoć – 
do zastosowania w kuchni
płyta HDF o zwiększonej wodoodporności

Możliwość stosowania na ogrzewaniu 
podłogowym wodnym i elektrycznym

Zwiększona odporność na poślizg

Naturalne ciepło drewna

*Test wykonany metodą Brinella dotyczy drewna w gatunku Dąb w wykończeniu olejowosk i ma charakter poglądowy.
**KORUND – nazwa powszechna oznaczająca tlenki aluminium dające dużą odporność na zużycie ścierne.
***Dotyczy użytku mieszkalnego w wykończeniu lakier UV + KORUND / olejowosk. Protokoły z montażu podłogi i pomiarów 
wilgotności są wymagane do utrzymania gwarancji. Warunki gwarancji: venifloor.com/o-venifloor/do-pobrania
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Zalecany sposób demontażu Alternatywny sposób demontażu

Podwójne „TAK” dla innowacji!

Twardość podłogi Venifloor
delikatny ślad na powłoce lakierniczej

Twardość deski warstwowej
mocne uszkodzenie powłoki lakierniczej 

oraz warstwy drewna

Twardość deski sosnowej
bardzo mocne uszkodzenie powłoki 

lakierniczej i dewastacja warstwy drewna

Badania zostały wykonane w niezależnych instytutach badawczych (szczegóły: www.venifloor.com/o-venifloor/badania-podlogi-venifloor):
1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, ul. Roosevelta 40, 41-800, Zabrze.
2. Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź.
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

Deski Venifloor są twardsze o 114% od warstwowych desek dębowych.*
Poniżej prezentacja twardości – test „Poldiego” wykonany ciężarkiem o wadze 1 kg.

PORÓWNANIE TWARDOŚCI PODŁÓG (deska sosnowa | deska warstwowa | deska Venifloor)
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zanim rozpoczniesz pracę niezależnie od systemu montażu, prosimy o uważne 
zapoznanie się z poniższą instrukcją. To jeden z warunków, a także najważniejszych 
elementów prawidłowego montażu i późniejszej eksploatacji, aby długo cieszyć się 
swoją nową podłogą i utrzymać gwarancję.

W systemie bezklejowym/pływającym montaż podłóg Venifloor jest bardzo pro-
sty i przy zastosowaniu się do poniższej instrukcji możliwy do wykonania bez pomocy 
wykwalifikowanego specjalisty. Podłoga możne być użytkowana zaraz po zakończe-
niu montażu.

W naszej instrukcji tzw. „podłoże” oznacza powierzchnię, na której układamy 
podłogi Venifloor i zostało zdefiniowane jako podłoże mineralne/drewniane/drew-
nopochodne. Do podłoża mineralnego zaliczamy m.in. jastrychy cementowe, anhy-
drytowe – także grzewcze – oraz beton.

Przygotowanie podłoża mineralnego: Podłoże musi być równe (prześwit, nie-
równość na łacie o długości 2 m 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. Przed rozpoczęciem prac 
należy potwierdzić protokołem zgodność lub niezgodność podłoża mineralnego/drew-
nopochodnego/drewnianego itp. z Projektem Technicznym i wykonać sprawdzenie 
podstawowych parametrów podłoża i klimatu wnętrza: temperatura powietrza i pod-
łoża, wilgotność względna powietrza, twardość nawierzchni, jednorodność podłoża, 
wilgotność resztkowa podłoża. Wyniki zamieścić w protokole potwierdzonym pisemnie 
przez użytkownika i wykonawcę/montażystę.

2. PRZYGOTOWANIE AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW

Narzędzia pomocnicze przy montażu podłogi:

• wyrzynarka, gilotyna lub mała piła ręczna, kątownik, ołówek, miarka, nożyk;
• łata miernicza albo taśma miernicza;
• gumowy młotek z dobijakiem (chroniącym miejsce połączenia przed bezpośred-

nim uderzeniem);
• wałek moherowy/mikrofaza/welur, paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub 

B15, kliny dystansujące do dylatacji.

MATERIAŁY POMOCNICZE ZALECANE W SYSTEMIE:

 Â „pływającym” bez ogrzewania podłogowego w celu utrzymania gwarancji:

• grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny) do związania pyłu i kurzu lub Venix 
PRIMING FAST PU (poliuretanowy) do wzmocnienia nawierzchni podłoża mine-
ralnego;

• folia atestowana paraizolacyjna PE 0,2 mm, taśma do łączenia folii paraizolacyjnej;
• podkład stabilizujący, który stanowi odpowiednie wsparcie i stabilizację zamków, 

o gęstości nie mniejszej jak 250 kg/m3 (±10%), o grubości od 2 do 3 mm, z wiórów 
drzewnych, np. STEICO, CEZAR;

• taśma paroizolacyjna Venix P 50 do łącznia podkładu Venix 2.0, odporna na wilgoć.
Ze względu na stabilność zamków, producent podłogi sugeruje zastosowanie 

podkładu stabilizującego/tłumiącego mineralnego (kwarcowego) Venix 2.0 – dwu-
stronnie foliowanego lub zamiennika o gęstości nie mniejszej jak 780 kg/m3 (±10%) 
i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 220 kPa.

UWAGA! W przypadku zastosowania podkładu Venix 2.0 – dwustronnie foliowa-
nego, nie stosujemy folii atestowanej paraizolacyjnej PE 0,2 mm.

 Â „pływającym” z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym lub podczerwienią 
w celu utrzymania gwarancji:

• grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny) do związania pyłu i kurzu lub Venix 
PRIMING FAST PU (poliuretanowy) do wzmocnienia nawierzchni podłoża mine-
ralnego;

• folia aluminiowa lub podkład termoizolacyjny z folią aluminiową – podkład z odpor-
nością termiczną co najmniej 85°C oraz o gęstości minimalnej 780 kg/m3 i maksy-
malnej grubości 1,8 mm;

• podkład mineralny (kwarcowy) Venix 2.0 Electric – dwustronnie foliowany o gęsto-
ści nie mniejszej jak 780 kg/m3 (±10%) i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 220 kPa oraz izolacji termicznej nie mniejszej jak 0,009 m2K/W;

• taśma paroizolacyjna Venix P 50 do łącznia podkładu Venix 2.0 Electric, odporna 
na wilgoć;

• plomby termiczne Venix PT 37.

 Â „pływającym” z ogrzewaniem podłogowym wodnym wbudowanym w podłożu 
mineralnym lub elektrycznym w warstwie odpowiedniej masy samopoziomu-
jącej w celu utrzymania gwarancji:

• grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny) do związania pyłu i kurzu lub Venix 
PRIMING FAST PU (poliuretanowy) do wzmocnienia nawierzchni podłoża mine-
ralnego;

• podkład mineralny (kwarcowy) Venix 2.0 – dwustronnie foliowany lub zamiennik 
o gęstości nie mniejszej jak 780 kg/m3 (±10%) i wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 220 kPa oraz izolacji termicznej nie mniejszej jak 0,009 m2K/W;

• taśma paroizolacyjna Venix P 50 do łącznia podkładu Venix 2.0, odporna na wilgoć;
• plomby termiczne Venix PT 37.

 Â „klejonym” bez ogrzewania i z ogrzewaniem podłogowym wodnym wbudo-
wanym w podłożu mineralnym lub elektrycznym w warstwie odpowiedniej 
masy samopoziomującej w celu utrzymania gwarancji:

Przy zastosowaniu technologii klejenia wymaganej dla podłóg marki VENIFLOOR, 
uzyskujemy:
• Wydłużenie żywotności podłogi, która jest cichsza, stabilna i równa, bardziej wytrzy-

mała na obciążenia mebli i wilgoci, zwiększa żywotność zamków.
• Oferowane zgodnie z technologią kleje Venix SINGLE SPU oraz Venix DUO PU 2K 

są niestarzejące się przez cały czas używania podłogi, wytrzymują obciążenia wy-
nikające z normalnego użytkowania w bardzo zmiennych warunkach klimatu wnę-
trza (różne skrajne temperatury, różna wilgotność), co pozwala wykonywać podłogi 
na osłabionych podłożach mineralnych – np. po demontażu starych paneli lub par-
kietu, możemy nawierzchnię starego podłoża mineralnego wzmocnić gruntem Venix 
PRIMING FAST PU.

• Na nowych podłożach mineralnych możemy zastosować grunt Venix PRIMING FAST 
PU jako odcięcie wilgoci resztkowej do poziomu 4% CM (metoda karbidowa) – i już 
po około 3 tygodniach po wylaniu normatywnego jastrychu można wykonać mon-
taż podłogi.

• Oferowane grunty Venix PRIMING D lub Venix PRIMING FAST PU oraz kleje Venix 
SINGLE SPU oraz Venix DUO PU 2K spełniają kryteria niskiej emisyjności EMICODE 
– nie posiadają żadnych rozpuszczalników i dezaktywują życie mikrobiologiczne – 
niszczą bakterie, grzyby, wirusy (odczuwalne zwłaszcza po wymianach gumolitów, 
linoleum); poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach użytkowych w trakcie 
i po wykonaniu prac montażowych.

3. WARUNKI PRZED MONTAŻEM PODŁOGI – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Paczki podłogi marek Venifloor fabrycznie zapakowane należy ułożyć warstwami 
po 2 paczki na środku pomieszczenia, w którym będą montowane, rozciąć lub usunąć 
folię z opakowań i pozostawić je tam na 48 godzin przed montażem w celu aklimatyza-
cji w temperaturze i wilgotności względnej powietrza panujących w miejscu montażu. 
Zalecana temperatura powietrza wynosi około +20°C, a optymalna wilgotność względ-
na powietrza około 35–65%. Przy rozpakowywaniu podłogi z paczek przed montażem, 
należy sprawdzić stan wszystkich desek. Pod żadnym pozorem nie wolno montować 
podłogi z widocznymi lub stwierdzonym podczas montażu wadami.

UWAGA: Deski są produktem z prawdziwego/naturalnego drewna i dlatego 
są niepowtarzalne. Różnice kolorystyczne, usłojenia, usękowienia, zawojki, rygle, fale, 
piramidy, muszle, biel czy wykwity mineralne są naturalną cechą drewna. To one spra-
wiaj, że drewno jako materiał odznacza się niepowtarzalnym indywidualnym pięknem.

Wymagania i zalecenia dotyczące wytrzymałości podłoża 
(rysik, szczotka, młotek):

Twardość nawierzchni: próba rysikowa – Scribber RI-RI – wynik pozytywny = 
siatka kresek bez odpadania cząstek podłoża.

Jednorodność struktury podłoża – odkuwka młotkiem i przecinakiem – cały 
przekrój jednakowy – zwarty – nie sypki.

Wilgotność resztkowa podłoża – badanie CM lub elektryczne-pojemnościowe 
tzw. „kulka” – JC poniżej 1,8% CM, JA – poniżej 0,3% CM – PODŁOŻE DREWNIANE 
– poniżej 10,0% wag.

Równość: poziomica 2 m – prześwit poniżej 2 mm, poziomica laserowa – od-
chyłki od płaszczyzny całego pomieszczenia – poniżej 3 mm.

Powierzchnia: Podłoga Venifloor może być układana na każdej stabilnej, czystej, 
równej i suchej powierzchni. Miękkie i luźne okładziny (np. stara wykładzina) należy 
usunąć przed ułożeniem podłogi. Zanieczyszczenia od starych klejów usunąć poprzez 
szlifowanie. Za pomocą łaty o długości 2 m sprawdzić równość podłoża. Nierówności, 
prześwity, przekraczające 2 mm na 2 m.b. długości oraz uskoki przekraczające 1 mm 
trzeba wyrównać i wygładzić masą wyrównawczą szybkoschnącą ServoFine F333 lub 
odpowiednią masą samopoziomującą, np. Servoplan, Servofix.

Wymagania i zalecenia dotyczące wilgotności podłoża z ogrzewaniem podłogo-
wym i bez:

Przed zamontowaniem podkładu tłumiącego i podłogi należy zadbać o to, aby 
podłoże mineralne/drewniane/drewnopochode było równe, stabilne, czyste i suche – 
mniej niż 1,8% CM (maksymalna wilgotność resztkowa dla jastrychu cementowego 
1,8% CM, dla jastrychu anhydrytowego 0,3% CM i mniej niż 10% w drewnie). Po-
wierzchnie powinny być płaskie i wolne od pyłów. W przypadku pokrywania deskami 
starych podłóg drewnianych/drewnopochodnych należy sprawdzić, czy są stabilne, bez 
rozwarstwień, „nieklawiszujące” między elementami posadzkowymi. Zalecane warunki 
montażu to temperatura 18–22°C i wilgotność względna powietrza 35–65%.

Nowy jastrych cementowy: Nowo wybudowany dom/mieszkanie powinny być 
przewietrzane przez wystarczająco długi czas i należy dążyć do utrzymania normalnych 
warunków klimatu wnętrza, tzn. temperatura powietrza T=20°C, wilgotność względna 
powietrza RH=50%. W takich warunkach normatywny jastrych cementowy o grubości 
6 cm wysycha do wartości wilgoci resztkowej 1,8% CM przez około 2 miesiące. Podany 
czas jest teoretyczny. Zawsze należy wykonać pomiar wilgoci resztkowej i sporządzić 
protokół z pomiarów podpisany przez wykonawcę i użytkownika. Wilgotność reszt-
kowa jastrychu cementowego/betonowego nie powinna przekroczyć 1,8% CM, a dla 
jastrychu anhydrytowego 0,3% CM. W przypadku zastosowania podkładu tłumiącego, 
który nie jest dwustronnie foliowany należy przed ułożeniem podkładu zainstalować 
folię paraizolacyjną.

Przeprowadzanie pomiarów:

Pomiary OBOWIĄZKOWO ZAWSZE WYKONUJE WYKONAWCA/MONTAŻYSTA. 
Pomiar wykonany przez producenta NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU WYKONANIA ICH – 
POWTÓRZENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC – PRZEZ WYKONAWCĘ/MONTAŻYSTĘ.

Na wykonane prace RĘKOJMI ORAZ/LUB GWARANCJI UDZIELA TYLKO I WY-
ŁĄCZNIE WYKONAWCA/MONTAŻYSTA zgodnie z Kodeksem cywilnym.

4. WYGRZEWANIE PODŁOŻA MINERALNEGO Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Podłoże mineralne grzewcze musi być wykonane zgodnie z Projektem Budow-
lanym.

Wygrzanie należy przeprowadzić zgodnie z normatywnym protokołem grzewczym 
(www.veniflor.pl/protokolgrzewczy) lub protokołem producenta układu grzewczego dla 
wygrzania pod posadzki drewniane lub drewnopochodne. Po zakończeniu wygrzania 
należy wykonać pomiar wilgotności resztkowej i potwierdzić protokołem prawidłową 

wartość, a następnie przystąpić w ciągu 7 dni od zakończenia wygrzania do wykonania 
podłogi Venifloor.

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.

Zawartość wilgoci resztkowej w ścianach murowanych nie może przekroczyć 
4% CM, w ścianach z okładzinami na bazie gipsu nie może przekroczyć 15% CM.

5. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I MONTAŻU W SYSTEMIE „PŁYWA-
JĄCYM” BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI 
NA PODŁOGĘ

Po ewentualnym wyrównaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowa-
niu 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 ścia-
nach folię wyłożyć około 2–3 cm ponad poziom podłogi i rozłożyć podkład stabilizujący 
sklejając jego brzegi taśmą paroizolacyjną Venix P 50. Montaż podłogi wykonać zgod-
nie 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, wykła-
dając 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 po-
ziomem 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.

6. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I MONTAŻU W SYSTEMIE „PŁYWA-
JĄCYM” 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 (po-
liuretanowy), 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 brze-
gi 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.

Warunkiem utrzymania gwarancji na podłogę w różnych systemach ogrzewań 
podłogowych, jest zastosowanie plomb termicznych Venix PT 37

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;

• przekroczenie temperatury podłogi powyżej 37°C powoduje odbarwienie plomby 
na danej linii zasilającej ogrzewanie podłogowe i skutkuje utratą gwarancji na pod-
łogę;

• sugerujemy montaż plomb termicznych w drugich/trzecich lub przedostatnich rzę-
dach podłogi w zacienionych miejscach, aby ograniczyć wpływ promieni słonecznych 
na nieprawidłowe wskazania plomb i łatwy dostęp do plomb w razie postępowania 
reklamacyjnego.

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 zmia-
nę temperatury wody w układzie – podwyższanie/zmniejszanie do 5°C/dzień.

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.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest montaż podłogi Venifloor Electric na ma-
cie elektrycznej lub folii emitującej podczerwień według poniższej technologii:

• Po ewentualnym wyrównaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu 
gruntem dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU 
(poliuretanowy), na jastrychu lub posadzce betonowej układamy Folię Aluminiową 
lub podkład termoizolacyjny z folią aluminiową (do góry) łącząc krawędzie taśmą 
aluminiową paroizolacyjną – podkład z odpornością termiczną co najmniej 85°C oraz 
o gęstości minimalnej 780 kg/m3 i maksymalnej grubości 1,8 mm.

• Następnie rozkładamy matę elektryczną lub folię na podczerwień (dalej: folie grzew-
cze) zgodnie z technologią i wymaganiami producenta foli grzewczej (przez monta-
żystę z wymaganymi uprawnieniami).

• Folię elektryczną lub na podczerwień układamy rozpoczynając zawsze od ściany, 
na której będzie zamontowany regulator/termostat temperatury, należy wyciąć rowek 
na wysokość około 15 mm od jastrychu lub posadzki betonowej i głębokości mini-
mum 10 mm (zależnie od ilości kabli elektrycznych wychodzących z foli grzewczych) 
do regulatora/termostatu w taki sposób, aby kable zasilające były schowane w rowku 
i nie blokowały otworu dylatacyjnego przyściennego.

• Na zamontowaną matę elektryczną lub folię emitującą podczerwień układamy pod-
kład mineralny Venix 2.0 Electric srebrną/czerwoną folią do góry, łącząc brzegi 
podkładu taśmą paroizolacyjną Venix P 50.

• Następnie na podkładzie Venix 2.0 Electric montujemy deski Venifloor zgodnie 
z pkt. 9 Instrukcji Montażu.

• Należy w każdym pomieszczeniu założyć minimum 1 plombę termiczną Venix PT 37 
na każde 30 m2 podłogi.

• Plombę termiczną samoprzylepną Venix PT 37 przyklejamy od spodu deski podłogo-
wej, tak aby znajdowała się nad przewodem elektrycznym grzejnym lub w dowolnym 
miejscu folii na podczerwień.

• Ogrzewanie w każdym pomieszczeniu ustawić na regulatorze temperatury podłogi 
tak, aby 1 cm nad ułożoną podłogą temperatura nie przekraczała 27°C.

• Obowiązkowo należy zamontować w każdym pomieszczeniu regulator spowalniający 
rozgrzewanie maty zintegrowany z regulatorem/termostatem temperatury.

7. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I MONTAŻU W SYSTEMIE KLEJONYM 
W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI NA PODŁOGĘ

Po odpowiednim wyrównaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu 
gruntem dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU (po-
liuretanowy) należy dokonać pomiaru spójności, twardości i wilgotności jastrychu lub 
posadzki betonowej oraz sporządzić protokół z wykonanych pomiarów potwierdzony 
przez wykonawcę i użytkownika.

SYSTEM I — Podłoże: suche, czyste, twarde, równe

Podłoże mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka betono-
wa, płyta OSB – sucha, czysta, twarda, równa.

Należy zastosować grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny), który wiąże 
pył i kurz zapewniając spoiny – zużycie 0,12 kg/m2 – nie wzmacnia podłoża, natomiast 
zmniejsza zużycie kleju poprzez niemieszanie kleju z pyłem. Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe. Bezrozpuszczalnikowy, ekologiczny, EMICODE EC1 lub grunt poliuretanowy 
Venix PRMIMG FAST PU.

Nakładanie gruntu Venix PRIMING D: wałek welur, pianka, mikrofaza, nylon.
Podłogę można kleić klejem hybrydowym jednoskładnikowym Venix SINGLE SPU 

na jastrychu cementowym i betonowym po 2h od gruntowania, a przy jastrychu anhy-
drytowym po 24h od gruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu.

Montaż na kleju hybrydowym jednoskładnikowym – Venix SINGLE SPU 18 kg 
– średnie zużycie od 1,2 do 1,3 kg/m2 – klej dodatkowo wytłumia odgłos kroków, bez 
wody i rozpuszczalników, ekologiczny, EMICODE EC1-R, nie brudzi podłogi, resztki kleju 
można usunąć mokrą szmatką od razu w trakcie układania, a najpóźniej maksymalnie 
do 14 dni po montażu podłogi. Posiada optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia 
kleju na podłożu. Klej przez cały czas wyłożenia utrzymuje odlew po pacy. Charakte-
ryzuje się dużą wydajnością. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, można nim kleić 
gumokorek i flizelinę odprężającą.

Suchy jastrych, posadzka betonowa – BEZ SZLIFOWANIA – odkurzanie, 
szpachlowanie połączeń ServoFine F333, gruntowanie – koncentratem gruntu Venix 
PRIMING D – czas schnięcia od 2 do 12 godzin lub Venix PRMIMG FAST PU – czas 
schnięcia ok. 1 godziny, po tych okresach można przystąpić do klejenia klejem hybry-
dowym Venix SINGLE SPU – podłoga może być używana po 24 godzinach od zakoń-
czenia klejenia, a układanie mebli z przesuwaniem po 72 godzinach.

Płyta OSB-3/-4 – SZLIFOWANIE P40/P60 – odkurzanie, szpachlowanie połą-
czeń ServoFine F333, gruntowanie – koncentratem gruntu Venix PRIMING D – czas 
schnięcia 2–12 godzin – klejenie klejem hybrydowym Venix SINGLE SPU – podłoga 
może być używana po 24 godzinach od zakończenia klejenia, a układanie mebli z prze-
suwaniem po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie może odby-
wać się do 24h, składowanie w temperaturze powyżej +5°C. Przy aplikacji temperatura 
kleju zbliżona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA – kleju Venix SINGLE SPU nie wolno mieszać, po otwarciu opakowania 
klej jest zdatny do użycia przez okres 1 roku.

Paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebień przy 
desce gr. 8,5 mm – TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm – TKB B15.

SYSTEM II – Podłoże: słabe, kruche, pylące

Podłoże mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka beto-
nowa – słaba, krucha, pyląca.

Przed gruntowaniem należy usunąć wszystkie luźne elementy oraz zwietrzałą 
kruchą warstwę wierzchnią podłoża mineralnego.

Należy zastosować grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy), który przy 
jednej warstwie wiąże pył i kurz oraz wzmacnia nawierzchnię podłoża tworząc twar-
doelastyczny film, dzięki czemu nie powoduje zwiększenia zużycia kleju. Bardzo dobra 
wydajność, ok. 0,13 kg/m2. W celu dodatkowego wzmocnienia nawierzchni można 
zastosować flizelinę odprężającą.

Nakładanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: wałek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Z powodu braku wody i rozpuszczalników w gruncie podłoga może być klejo-
na po upływie 0,5h od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz 
na posadzce betonowej do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji 
Montażu.

Montaż na kleju hybrydowym jednoskładnikowym – Venix SINGLE SPU 18 kg 
– średnie zużycie 1,2 do 1,3 kg/m2 – klej dodatkowo wytłumia odgłos kroków, bez 
wody i rozpuszczalników, ekologiczny, EMICODE EC1-R, nie brudzi podłogi, resztki kleju 
można usunąć mokrą szmatką od razu w trakcie układania, a najpóźniej maksymalnie 
do 14 dni po montażu podłogi. Posiada optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia 
kleju na podłożu. Klej przez cały czas wyłożenia utrzymuje odlew po pacy. Posiada 
optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia kleju na podłożu. Klej przez cały czas 

wyłożenia utrzymuje odlew po pacy. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Nadaje się 
na ogrzewanie podłogowe, można nim kleić gumokorek i flizelinę odprężającą.

Podłoga może być używana po 24 godzinach od zakończenia klejenia a układanie 
mebli z przesuwaniem po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie może odby-
wać się do 24h, składowanie w temperaturze powyżej +5°C. Przy aplikacji temperatura 
kleju zbliżona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA – kleju Venix SINGLE SPU nie wolno mieszać, po otwarciu opakowania 
klej jest zdatny do użycia przez okres 1 roku.

Paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebień przy 
desce gr. 8,5 mm – TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm – TKB B15.

SYSTEM III – Podłoże: równe, zanieczyszczone, zawilgocone do 4% CM (cement, 
beton), słabe

Przed gruntowaniem należy usunąć wszystkie luźne elementy oraz zwietrzałą 
kruchą warstwę wierzchnią podłoża mineralnego.

Należy zastosować grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy) dwa razy 
„na krzyż” co dodatkowo zatrzymuje migrację wilgoci w górę – średnie zużycie 
0,26 kg/m2 – wzmacnia podłoże mineralne poprzez twardoelastyczny film, który wy-
gładzając nawierzchnię nie zwiększy zużycia kleju.

Nakładanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: wałek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Z powodu braku wody i rozpuszczalników w gruncie podłoga może być klejo-
na po upływie 0,5h od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz 
na posadzce betonowej do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji 
Montażu.

Montaż na kleju hybrydowym jednoskładnikowym – Venix SINGLE SPU 18 kg 
– średnie zużycie od 1,2 do 1,3 kg/m2 – klej dodatkowo wytłumia odgłos kroków, bez 
wody i rozpuszczalników, ekologiczny, EMICODE EC1-R, nie brudzi podłogi, resztki kleju 
można usunąć mokrą szmatką od razu w trakcie układania, a najpóźniej maksymalnied 
o 14 dni po montażu podłogi. Posiada optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia 
kleju na podłożu. Klej przez cały czas wyłożenia utrzymuje odlew po pacy. Charakte-
ryzuje się dużą wydajnością. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, można nim kleić 
gumokorek i flizelinę odprężającą.

Podłoga może być używana po 24 godzinach od zakończenia klejenia a układanie 
mebli z przesuwaniem po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie może odby-
wać się do 24h, składowanie w temperaturze powyżej +5°C. Przy aplikacji temperatura 
kleju zbliżona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA – kleju Venix SINGLE SPU nie wolno mieszać, po otwarciu opakowania 
klej jest zdatny do użycia przez okres 1 roku.

Paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebień przy 
desce gr. 8,5 mm – TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm – TKB B15.

ZESTAW SYSTEMÓW KLEJENIA KLEJEM POLIURETANOWYM DWUSKŁADNIKOWYM 
VENIX DUO PU 2K

SYSTEM I – Podłoże: suche, czyste, twarde, równe

Podłoże mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka betono-
wa – sucha, czysta, twarda, równa

Należy zastosować grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny), który wiąże 
pył i kurz zapewniając spoiny – średnie zużycie 0,12 kg/m2 – nie wzmacnia podłoża, 
natomiast zmniejsza zużycie kleju poprzez lepsze rozprowadzenie kleju. Nadaje się 
na ogrzewanie podłogowe. Bezrozpuszczalnikowy, ekologiczny, EMICODE EC1.

Nakładanie gruntu Venix PRIMING D: wałek welur, pianka, mikrofaza, nylon.
Podłogę można kleić klejem poliuretanowym dwuskładnikowym – Ve-

nix DUO PU 2K na jastrychu cementowym i betonowym po 2h od gruntowania, a przy 
jastrychu anhydrytowym po 24h od gruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu.

Montaż na kleju poliuretanowym dwuskładnikowym – Venix DUO PU 2K 10 kg 
– średnie zużycie 1,3 kg/m2 – klej twardoelastyczny o bardzo wysokiej wytrzymałości, 
bez rozpuszczalników i wody, ekologiczny, EMICODE EC1-R. Resztki kleju po montażu 
można usunąć preparatem TEC PUR (należy nałożyć na resztki kleju i po upływie 0,5h 
zmyć miękką szmatką z wodą) do 7 dni od klejenia. Posiada optymalny czas pracy, 
czyli 1h od rozprowadzenia kleju na podłożu. Klej przez cały czas wyłożenia utrzy-
muje odlew po pacy. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe, można nim kleić gumokorek i flizelinę odprężającą. Podłoga może być 
używana po 24 godzinach od zakończenia klejenia, a układanie mebli z przesuwaniem 
po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie może odby-
wać się do 24h, składowanie w temperaturze powyżej +5°C. Przy aplikacji temperatura 
kleju zbliżona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA – klej Venix DUO PU 2K po wymieszaniu z utwardzaczem (mieszadło 
elektryczne) musi być zużyty w ciągu 1h.

Paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebień przy 
desce gr. 8,5 mm – TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm – TKB B15.

SYSTEM II – Podłoże: słabe, kruche, pylące

Podłoże mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka beto-
nowa – słaba, krucha, pyląca

Przed gruntowaniem należy usunąć wszystkie luźne elementy oraz zwietrzałą 
kruchą warstwę wierzchnią podłoża mineralnego.

Należy zastosować grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy), który przy 
jednej warstwie wiąże pył i kurz oraz wzmacnia nawierzchnię podłoża tworząc twardo-
elastyczny film, dzięki czemu nie powoduje zwiększenia zużycia kleju. Bardzo dobra 
wydajność, ok. 0,13 kg/m2.

Nakładanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: wałek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Z powodu braku wody i rozpuszczalników w gruncie podłoga może być klejona 
po upływie 0,5h od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz po-
sadzce betonowej, do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu.

Montaż na kleju poliuretanowym dwuskładnikowym – Venix DUO PU 2K 10 kg 
– średnie zużycie 1,3 kg/m2 – klej twardoelastyczny o bardzo wysokiej wytrzymałości, 
bez rozpuszczalników i wody, ekologiczny, EMICODE EC1-R. Resztki kleju po montażu 
można usunąć preparatem TEC PUR (należy nałożyć na resztki kleju i po upływie 0,5h 
zmyć miękką szmatką z wodą) do 7 dni od klejenia. Posiada optymalny czas pracy, 
czyli 1h od rozprowadzenia kleju na podłożu. Klej przez cały czas wyłożenia utrzy-
muje odlew po pacy. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe, można nim kleić gumokorek i flizelinę odprężającą. Podłoga może być 
używana po 24 godzinach od zakończenia klejenia, a układanie mebli z przesuwaniem 
po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie może odby-
wać się do 24h, składowanie w temperaturze powyżej +5°C. Przy aplikacji temperatura 
kleju zbliżona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA – klej Venix DUO PU 2K po wymieszaniu z utwardzaczem (mieszadło 
elektryczne) musi być zużyty w ciągu 1h.

Paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebień przy 
desce gr. 8,5 mm – TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm – TKB B15.

SYSTEM III – Podłoże: równe, zanieczyszczone, zawilgocone do 4% CM (cement, 
beton), słabe

Należy zastosować grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy) dwa razy 
„na krzyż” co dodatkowo zatrzymuje migrację wilgoci w górę – średnie zużycie 
0,26 kg/m2 – wzmacnia podłoże mineralne poprzez twardoelastyczny film, który wy-
gładzając nawierzchnię nie zwiększy zużycia kleju.

Nakładanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: wałek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia, podłoga może być klejona po upływie 0,5h 
od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz na posadzce betono-
wej do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montażu.

Montaż na kleju poliuretanowym dwuskładnikowym – Venix DUO PU 2K 10 kg 
– średnie zużycie 1,3 kg/m2 – klej twardoelastyczny o bardzo wysokiej wytrzymałości, 
bez rozpuszczalników i wody, ekologiczny, EMICODE EC1-R. Resztki kleju po montażu 
można usunąć preparatem TEC PUR (należy nałożyć na resztki kleju i po upływie 0,5h 
zmyć miękką szmatką z wodą) do 7 dni od klejenia. Posiada optymalny czas pracy, 
czyli 1h od rozprowadzenia kleju na podłożu. Klej przez cały czas wyłożenia utrzy-
muje odlew po pacy. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe, można nim kleić gumokorek i flizelinę odprężającą. Podłoga może być 
używana po 24 godzinach od zakończenia klejenia, a układanie mebli z przesuwaniem 
po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie może odby-
wać się do 24h, składowanie w temperaturze powyżej +5°C. Przy aplikacji temperatura 
kleju zbliżona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA – klej Venix DUO PU 2K po wymieszaniu z utwardzaczem (mieszadło 
elektryczne) musi być zużyty w ciągu 1h.

Paca/szpachla do wykładania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebień przy 
desce gr. 8,5 mm – TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm – TKB B15.

Warunkiem utrzymania gwarancji na ogrzewanie podłogowe w systemie klejo-
nym, jest zastosowanie plomb termicznych Venix PT 37.

Plomby termiczne w systemie klejonym montujemy w następujący sposób:
• plombę termiczną samoprzylepną przyklejamy na jastrychu lub posadzce betonowej, 

tak aby znajdowała się nad rurką wodną ogrzewania podłogowego lub nad przewo-
dem elektrycznym grzejnym, omijając ją klejem;

• 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;

• przekroczenie temperatury podłogi powyżej 37°C powoduje odbarwienie plomby 
na danej linii zasilającej ogrzewanie podłogowe i skutkuje utratą gwarancji na pod-
łogę;

• sugerujemy montaż plomb termicznych w drugich/trzecich lub przedostatnich rzę-
dach podłogi w zacienionych miejscach, aby ograniczyć wpływ promieni słonecznych 
na nieprawidłowe wskazania plomb i łatwy dostęp do plomb w razie postępowania 
reklamacyjnego.

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 zmia-
nę temperatury wody w układzie – podwyższanie/zmniejszanie do 5°C/dzień.

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.

8. DYLATACJE

Dylatację w systemie bezklejowym/pływającym należy wykonać zgodnie z Pro-
jektem Wykonawczym lub w odniesieniu do parametrów technicznych Venifloor.

Zgodnie z parametrami technicznymi Venifloor pomiędzy podłogą Venifloor a każ-
dym punktem stałym, konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej minimum 
10 mm na stronę w przypadku pomieszczeń o najdłuższym boku do 10 m. W pomiesz-
czeniach dłuższych i/lub szerszych niż 10 metrów należy zwiększyć dylatację o 1 mm 
na 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 za-
montowana podłoga. W stykach z innymi posadzkami np. kuchnią, czy łazienką, gdzie 
są płytki należy wykonać dylatację minimum 5 mm montując w niej listwę przysłania-
jącą dylatację lub uszczelniacz, np. sikaflex.

Dylatacja w systemie klejowym: należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonaw-
czym lub w odniesieniu do parametrów technicznych Venifloor.

Zgodnie z parametrami technicznymi Venifloor pomiędzy podłogą Venifloor 
a każdym punktem stałym, konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej mini-
mum 10 mm na stronę w przypadku pomieszczeń o najdłuższym boku do 10 m. 
W pomieszczeniach dłuższych i/lub szerszych niż 10 metrów należy zwiększyć dyla-
tację o 1 mm na 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 dy-
latację 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 konieczno-
ści należy dół drzwi skrócić. W tym celu powinno się przyłożyć do drzwi deskę podło-
gową 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.

9. MONTAŻ DESEK VENIFLOOR

ETAP I – POCZĄTEK, CZYLI PIERWSZY RZĄD
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 odby-
wa się poprzez dodawanie po jednej desce tak, aby ułożyć rząd. » Patrz instrukcja 
graficzna.

Zaleca się, aby rozpocząć montaż albo od drzwi, albo od rogu, równolegle do kie-
runku padania światła. Sugeruje się, aby rozpocząć od ułożenia desek piórem skie-
rowanym 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 wpina-
jąc deski pod kątem 20–30° (wpust w pióro lub pióro we wpust).

Po nałożeniu pierwszej deski na drugą krótkim bokiem (zamkiem V3 – układanie 
pojedynczą deską) należy docisnąć miejsce połączenia tych dwóch desek. Powinno 
to być dokonane za pomocą gumowego młotka z dobijakiem lub młotkiem bezodrzu-
towym. Ważne, aby deski w rzędzie były równo dołożone względem długiego boku tak, 
aby nie było tzw. schodków. » Patrz instrukcja graficzna.

Po ułożeniu pierwszego rzędu podłogi można z góry uderzyć miejsca połączeń 
gumowym młotkiem, ale – UWAGA – za pośrednictwem dobijaka amortyzującego bez-
pośrednie uderzenie. Między gotowym rzędem desek a ścianą umieszcza się kliny dy-
stansowe. Umożliwiają one zachowanie 10-milimetrowej szczeliny dylatacyjnej między 
podłogą a ścianą. Kliny usuwa się po ułożeniu podłogi. » Patrz instrukcja graficzna.

UWAGA: w przypadku konieczności korekty ustawienia desek w pierwszym rzę-
dzie 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 instruk-
cja 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 konieczne jest dobicie rzędów do siebie przy użyciu gumowego młotka 
z dobijakiem.

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 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 całą deską i docisnąć miejsce połączenia tych dwóch desek 
na krótkim boku (zamku V3). Powinno to być dokonane za pomocą gumowego młotka 
z dobijakiem lub młotkiem bezodrzutowym. 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 przy 
użyciu gumowego młotka z dobijakiem. UWAGA: nie wolno dobijać desek na krótkim 
boku (krótkim zamku) » Patrz instrukcja graficzna.

Każdy kolejny rząd można rozpoczynać od ułożenia fragmentu deski z poprzed-
niego 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 po-
między 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 ko-
lejnych 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 graficzna.

UWAGA: Trzeba uważać, aby podczas opuszczania podłogi nie uszkodzić ścia-
ny 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 uwa-
gę na jednolitą linię V-fugi poprzecznej (krótkiej). W razie innych upodobań wizualnych 
należy uzgodnić przesunięcia desek z montażystą.

10. INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI VENIFLOOR W SYSTEMIE KLEJOWYM

Przygotowanie podłoża mineralnego: Podłoże musi być równe (prześwit, nie-
równość na łacie o długości 2 m 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 pod-
łoża, wilgotność względna powietrza, twardość nawierzchni, jednorodność podłoża, 
wilgotność resztkowa podłoża. Wyniki zamieścić w protokole potwierdzonym pisemnie 
przez użytkownika i wykonawcę.

Na zagruntowany jastrych lub posadzkę betonową rozprowadzamy wybrany klej 
Venix packą zgodnie z technologią, następnie przestrzegając czasu montażu związa-
nego rodzajem zastosowanego kleju układamy deski Venifloor zgodnie z technologią 
w pkt. 9.

11. DOCINANIE

Docinanie należy wykonać od góry, aby nie było uszczerbień. Podcięcie deski 
jest niezbędne też w drzwiach – powinna ona wchodzić na około 10 mm w otwór 
drzwiowy. Docina się też podłogę tam, gdzie wypadną elementy konstrukcyjne i rury 
instalacyjne. Przy elementach konstrukcyjnych należy zostawić szczelinę taką samą, 
jak wzdłuż ścian. Podcięcia na rury można dokonać za pomocą wyrzynarki lub wiertarki 
z otwornicą.

12. ETAP III – MONTAŻ LISTEW

Przed rozpoczęciem wykańczania podłogi (na przykład montowania listew przy-
ściennych) należy usunąć wszystkie kliny i wyrównać wystające po bokach krawędzie 
folii paraizolacyjnej i podkładu. W systemie bezklejowym/pływającym można chodzić 
po podłodze bezpośrednio po jej ułożeniu.

Listwy przypodłogowe i profile przejściowe służą do wykończenia podłogi. 
Listwy należy mocować bezpośrednio do ściany, a nie do podłogi, aby podłoga miała 
możliwość rozszerzenia się i kurczenia. Po ułożeniu podłogi Venifloor w całym pomiesz-
czeniu należy odciąć ostrym nożem folię lub podkład wzdłuż ścian na linii podłogi. 
Szczeliny międzypodłogowe maskuje się profilami przejściowymi.

13. KONSERWACJA PODŁOGI W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI NA PODŁOGĘ

Częstotliwość pielęgnacji podłogi powinna być adekwatna do stopnia jej użyt-
kowania w normalnych warunkach eksploatacji. Do pielęgnacji podłóg lakierowanych 
polecamy stosowanie środków do podłóg drewnianych wskazanych na stronie inter-
netowej www.venifloor.com w zakładce „Pielęgnacja”.

UWAGA: W żadnym przypadku nie wolno stosować kosmetyków do pielęgnacji 
podłóg lakierowanych i olejowoskowanych Venifloor zawierających dodatki silikonowe 
lub na bazie silikonów.

W przypadku podłóg w wykończeniu szczotka + olejowosk, niezbędne jest 
korzystanie wyłącznie ze środków pielęgnacyjnych i ochronnych marki OSMO, 
wskazanych przez producenta na stronie internetowej www.venifloor.com w za-
kładce „Pielęgnacja” (gwarancja wynosi 10 lat). Stosowanie polecanych produktów 
OSMO do pielęgnacji podłóg Venifloor zgodnie z instrukcją i wymaganiami producentów 
tych środków oraz Warunkami Użytkowania Podłóg Olejowoskowanych Veniflor jest 
warunkiem utrzymania gwarancji.

Podłogi olejowane zachowają swoje piękno i właściwości użytkowe tylko w przy-
padku regularnej i starannej pielęgnacji zgodnie z zaleceniami producenta środków 
do pielęgnacji.

W przypadku podłóg olejowoskowanych, bezpośrednio po wykonanym montażu 
podłogi zalecane jest przeprowadzenie pielęgnacji podłogi środkiem do czyszczenia 
i pielęgnacji wosku OSMO 3029.

Sugerujemy, aby meble zabezpieczyć podkładkami filcowymi o grubości nie 
mniejszej niż 4 mm i szerokości/średnicy nie mniejszej niż 25 mm, a pod meble na kół-
kach założyć specjalistyczne maty ochronne. Zalecamy także stosowanie wycieraczek, 
np. przed wejściem lub po wyjściu do domu/obiektu. Co ważne, piasek i kurz należy 
na bieżąco usuwać z powierzchni podłogi.

Nadmiar wilgoci należy usuwać za pomocą suchej szmatki. W czasie prac remon-
towych podłoga powinna być zabezpieczona, np. tekturą falistą. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat zasad dbania o podłogę, sugerujemy zapoznanie się z treścią pliku 
Warunki użytkowania, który dostępny jest na stronie venifloor.com.

Szczegółowe warunki gwarancji, użytkowania oraz pielęgnacji podłogi Ve-
nifloor dostępne są pod adresem venifloor.com

Gwarancja firmy ZIP Sp. z o.o. nie obejmuje podłogi, która zostanie przesu-
szona lub przegrzana poprzez stosowanie wyższych temperatur niż dopuszczo-
ne. Sugestie i wytyczne producenta co do sposobów montażu desek podłogo-
wych na klej są tylko częścią wiedzy, jaką powinna posiadać wykwalifikowana 
osoba montująca podłogi. W sytuacjach nieopisanych należy niezwłocznie 
skontaktować się z producentem lub salonem sprzedaży w celu zasięgnięcia 
informacji.

14. NASZE RADY

Niezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznać się 
z instrukcją montażu zakupionej podłogi Venifloor. Bezklejowe systemy montażu umoż-
liwiają samodzielne, bezproblemowe ułożenie podłogi. Przy odrobinie zaangażowania, 
pamiętając o wskazówkach zawartych w instrukcji, każdy może cieszyć się z pięknej 
podłogi w swoim domu.

INSTRUKCJA MONTAŻU
PODŁOGI VENIFLOOR

Stosowanie i przestrzeganie poniższej instrukcji 
montażu jest warunkiem utrzymania gwarancji 

na podłogi marki VENIFLOOR.

 Informacje na temat montażu pływającego  Informacje na temat montażu klejowego


