
INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA ORAZ PIELĘGNACJI  
WINYLOWYCH PANELI PODŁOGOWYCH FLOOVER  

W SYSTEMIE ŁĄCZENIA UNICLIC

Firma Kopp sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce podłóg 
winylowych firmy Floover World. Podłogi produkowane są w Szwajcarii.

Szanowni Klienci,
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu paneli winy-

lowych Floover w systemie łączenia UNICLIC. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na informacje dotyczące przygotowania podłoża, zasad instala-
cji, eksploatacji i pielęgnacji podłóg. Instrukcję prosimy zachować, aby 
można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania 
podłogi.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Montaż winylowych paneli podłogowych Floover można rozpocząć 

po zakończeniu wszystkich prac budowlanych (np. montaż okładzin 
ceramicznych, tynków, itp.), pomieszczenie musi być osuszone, a sys-
tem wentylacyjny powinien działać poprawnie. 

2. Drzwi wewnętrzne należy zainstalować po zamontowaniu podłogi 
(chyba, że producent drzwi zaleca inaczej).

3. Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać kontrolnego prze-
glądu wszystkich paneli. Nie będą brane pod uwagę żadne roszczenia 
z tytułu defektów i uszkodzeń, które powinny być zauważone i zgło-
szone przed instalacją podłogi.

4. W celu aklimatyzacji winylowych paneli, zamknięte opakowania za-
leca się pozostawić w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie mon-
towana na przynajmniej 48 godzin w temperaturze pomieszczenia  
20-22OC i wilgotności powietrza na poziomie 50–60%.

5. Fabrycznie zamknięte opakowania należy ułożyć poziomo, bez na-
prężeń.

6. Podłogi są przeznaczone wyłącznie do zastosowania wewnątrz po-
mieszczeń.

7. Panele winylowe Floover montuje się w bezklejowym systemie łącze-
nia paneli UNICLIC w formie tzw. podłogi pływającej. 

II. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
Ołówek, kątownik, taśma miernicza, piła tarczowa lub ręczna, dobijak, 

młotek itp.

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
1. Przed przystąpieniem do układania podłogi należy przy pomocy 

higrometru [CM] sprawdzić stopień wilgotności podłoża. Poziom 
wilgotności resztkowej nie może przekraczać 2% wg CM w przy-
padku podłoża cementowego i 0,5% w przypadku podłoża anhy-
drytowego.

2. W celu zagwarantowania najwyższej jakości montażu oraz trwałości 
podłogi instalacja powinna być wykonana na odpowiednio przygoto-
wanym, równym, mocnym, stabilnym i suchym podłożu, np.:

a) samopoziomujące, cementowe masy szpachlowe
b) płyty drewnopochodne, np. OSB, V100, płyty gipsowo-włóknowe

c) odpowiednio przygotowane istniejące podłoża użytkowe, takie jak 
lastryko, okładziny ceramiczne, drewniane, twarde wykładziny PVC, 
linoleum itp.

3. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm na długości 2 metrów powinny 
być zniwelowane.

4.  Przed rozpoczęciem montażu płaszczyznę podłoża należy sprawdzić 
używając poziomicy o długości co najmniej 2 metrów. 

IV. MONTAŻ BEZ UŻYCIA KLEJU W FORMIE TZW. PODŁOGI 
PŁYWAJĄCEJ 
1. Przed przystąpieniem do układania paneli podłogowych Floover na-

leży położyć folię paroizolacyjną zabezpieczającą przed wilgocią. 
Zalecamy folię o grubości 0,2 mm, którą należy układać na zakładkę  
o szerokości ok. 20 cm oraz skleić łączenia taśmą.

2. Montaż paneli winylowych Floover zaleca się wykonywać wzdłuż 
dłuższej ściany pomieszczenia. Zalecane jest rozpoczęcie montażu 
od ściany, na której umieszczone są drzwi. Kierunek układania paneli 
powinien być zgodny z kierunkiem padającego światła.

3. Podczas układania pierwszego rzędu podłogi, należy pamiętać  
o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, pomiędzy podłogą a ścianą 
lub innymi stałymi elementami pomieszczenia (np. rury, słupy, fila-
ry). Zalecamy pozostawienie szczeliny dylatacyjnej o szerokości ok.  
10 mm.

4. Uwaga! Panele w wersji Floover SplasH2O oraz Floover SplasH2O Li-
ght mogą być instalowane na dużych powierzchniach bez konieczno-
ści stosowania szczelin dylatacyjnych, oddzielających poszczególne 
pola układanej podłogi. W przypadku podłóg w wersji Floover Spla-
shH2O może to być nawet 400 m2 (długość boku układanej podłogi – 
do 20 mb), a w przypadku podłogi Floover SplasH2O Light do 200 m2 
(długość boku układanej podłogi – do 18 mb).

5. Deski łączymy ze sobą w bezklejowym systemie łączenia paneli 
UNICLIC. Aby ułatwić sobie montaż i zapewnić właściwe połączenia, 
należy stosować klocki dociskowe.

6. Montaż kolejnego rzędu można rozpocząć od panelu pozostałego 
z poprzedniego rzędu, co zminimalizuje straty. Długość panelu nie 
może być mniejsza niż jego szerokość.

7. Ostatni panel w pasie należy dociąć z uwzględnieniem szczeliny dy-
latacyjnej wynoszącej ok. 10 mm.

8. Przed ułożeniem ostatniego rzędu paneli, należy bardzo dokładnie 
zmierzyć panele, jeżeli są zbyt szerokie, należy je przyciąć do odpo-
wiedniego wymiaru. Panel przycinamy na żądaną szerokość wzdłuż 
zaznaczonej linii piłą tarczową lub ręczną. Należy pamiętać o pozo-
stawieniu ok. 10 mm szczeliny dylatacyjnej.

9. Podłogę po ułożeniu, przed montażem listw przypodłogowych należy 
wyczyścić wilgotną szmatką lub płaskim mopem.

10. Listw przypodłogowych nie należy mocować bezpośrednio do podło-
gi, listwy należy zamontować do ściany.
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MONTAŻ PODŁÓG Z KOLEKCJI SYNCHRO ENDLESS
Podłogi z Kolekcji SYNCHRO ENDLESS ułożone w przedstawiony na rysun-
ku sposób, umożliwiają osiągnięcie niezwykle atrakcyjnego efektu „nie-
kończącej się deski”, ponieważ słoje i sęki z każdej kolejnej deski łączą 
się ze sobą w niewidoczny sposób. 

4. Przed przystąpieniem do układania podłogi należy przy pomocy hi-
grometru [CM] sprawdzić stopień wilgotności podłoża wykonując 
wgłębienie na całej jego grubości. Poziom wilgoci nie może przekra-
czać 1,8% wg CM w przypadku podłoża cementowego i 0,3% w przy-
padku podłoża anhydrytowego. 

5. System ogrzewania podłogowego powinien być włączony co najmniej 
10 dni przed rozpoczęciem montażu i ustawiony na temperaturę 25–
30oC. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć co najmniej 48 godzin 
przed klejeniem paneli. Po montażu podłogi należy ponownie włączyć 
ogrzewanie i zwiększać temperaturę grzania co 2–3OC dziennie, aż do 
osiągnięcia maksymalnej wartości temperatury. Maksymalna tempe-
ratura podłoża w trakcie eksploatacji nie może być wyższa niż 27OC.

6. Po zamontowaniu podłogi należy utrzymywać wilgotność w pomiesz-
czeniu na poziomie 45–65%. W sezonie grzewczym zalecane jest 
zastosowanie nawilżaczy powietrza, co w zapobiega powstawaniu 
szczelin pomiędzy panelami.

VI. PIELĘGNACJA
Do codziennej pielęgnacji wystarczy zmywanie podłogi wodą z dodat-

kiem łagodnego detergentu. 
Do okresowego odświeżania (w zależności od stopnia użytkowania 

podłogi) oraz naprawiania drobnych uszkodzeń warstwy wierzchniej na-
leży stosować preparat Floover Cleaner.

W przypadku czyszczenia maszynowego należy skonsultować się z fir-
mą Kopp sp. z o.o. w celu wybrania właściwej metody oraz preparatów 
czyszczących.

Zwierzęta domowe mogą przyczynić się do powstania zarysowań na 
powierzchni podłogi.

Meble, krzesła, donice i inne elementy wyposażania wnętrz należy 
podkleić podkładkami filcowymi, a w krzesłach obrotowych należy zasto-
sować specjalne kółka z gumową oponką.

Dziękujemy za wybór podłogi winylowej Floover i życzymy zadowole-
nia z codziennego użytkowania.

V. MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM
Wytyczne dotyczące montażu podłogi winylowej Floover na ogrzewa-

niu podłogowym.
1. Panele winylowej Floover mogą być instalowane na wodnym systemie 

ogrzewania podłogowego jako tzw. podłogi pływające.
2. System ogrzewania podłogowego musi zostać zamontowany przez 

profesjonalnego montażystę, zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Warunkiem rozpoczęcia montażu podłogi winylowej Floover jest 

przedłożenie:
a) Protokołu odbioru instalacji ogrzewania podłogowego sporządzonego 

przez montażystę systemu ogrzewania podłogowego,
b) Protokołu wygrzewania podłoża sporządzonego przez montażystę 

systemu ogrzewania podłogowego,
c) Protokołu przedwykonawczego, sporządzonego przez montażystę 

podłogi, określającego jakość oraz wilgotność podłoża.
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