
INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA ORAZ PIELĘGNACJI  
WINYLOWYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH FLOOVER GLUE DOWN 

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 winylowych 

płytek podłogowych Floover. Szczególną uwagę należy zwrócić na infor-
macje dotyczące przygotowania podłoża, zasad instalacji, eksploatacji 
oraz pielęgnacji podłóg. Instrukcję prosimy zachować, aby można było 
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania podłogi.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Montaż winylowych płytek podłogowych Floover można rozpocząć po 

zakończeniu wszystkich prac budowlanych (np. montaż okładzin cera-
micznych, tynków, itp.), pomieszczenie musi być osuszone, a system 
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 płytek. 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 płytek Floover Glue Down, zamknięte 
opakowania zaleca się pozostawić w pomieszczeniu, w którym podło-
ga będzie montowana na przynajmniej 48 godzin w temperaturze po-
mieszczenia 20–22OC i wilgotności powietrza na poziomie 50–60%.

5. Fabrycznie zamknięte opakowania należy ułożyć poziomo, bez naprężeń.
6. Podłogi są przeznaczone wyłącznie do zastosowania wewnątrz po-

mieszczeń.

II. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
Ołówek, sznurek, kątownik, taśma miernicza, nóż segmentowy, walec 

lub rolka dociskowa, itp.

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 MONTAŻ NA POSADZCE BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

1. Przed przystąpieniem do układania podłogi należy przy pomocy hi-
grometru [CM] sprawdzić stopień wilgotności podłoża. Poziom wilgot-
ności resztkowej nie może przekraczać 2% wg CM w przypadku podło-
ża cementowego i 0,5% w przypadku podłoża anhydrytowego.

2. W celu zagwarantowania najwyższej jakości montażu oraz trwałości 
podłogi instalacja powinna być wykonana na odpowiednio przygotowa-
nym, 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 la-

stryko, okładziny ceramiczne, drewniane 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. 
5. Do przyklejania winylowych płytek Floover należy stosować najwyż-

szej jakości kleje dyspersyjne np.: Wakol D3318, Wakol D3320, Bostik 
Power Elastic, Thomsit K 188 S.

IV. UKŁADANIE PODŁOGI
 MONTAŻ NA POSADZCE BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

1. Należy wykonać dokładne pomiary pomieszczenia oraz wyznaczyć 
dwie prostopadłe do siebie linie przechodzące przez jego środek. 

Trzeba pamiętać, aby szerokość docinanych do ścian płytek nie 
była mniejsza niż 5 cm. Aby temu zapobiec, należy sprawdzić odle-
głość linii od ścian i odpowiednio skorygować ich położenie. 

2. Aby osiągnąć jak najbardziej atrakcyjny efekt należy po otwarciu opa-
kowań przemieszać płytki.

3. Klej należy nanosić zgodnie z instrukcją techniczną zawartą na opako-
waniu.

4. Układanie płytek rozpoczynamy od wyznaczonego liniami środka po-
mieszczenia, posuwając się w kierunku ścian.

V. UKŁADANIE PODŁOGI
 MONTAŻ NA POSADZCE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

1. Płytki podłogowe Floover Glue Down mogą być instalowane na wod-
nym systemie ogrzewania podłogowego.

2. System ogrzewania podłogowego musi zostać zamontowany przez 
profesjonalnego montażystę, zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Warunkiem rozpoczęcia montażu płytek winylowych Floover Glue 
Down jest przedłożenie przez inwestora:

a) protokołu odbioru instalacji ogrzewania podłogowego sporządzo-
nego 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.

4. Przed przystąpieniem do układania podłogi należy przy pomocy 
higrometru [CM] sprawdzić stopień wilgotności podłoża wyko-
nując wgłębienie na całej jego grubości. Poziom wilgoci nie może 
przekraczać 1,8% wg CM w przypadku podłoża cementowego  
i 0,3% w przypadku podłoża anhydrytowego. 

5. System ogrzewania podłogowego powinien być włączony co naj-
mniej 10 dni przed rozpoczęciem montażu i ustawiony na tempera-
turę 25–30oC. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć co najmniej 
48 godzin przed klejeniem płytek. Po montażu podłogi należy po-
nownie włączyć ogrzewanie i zwiększać temperaturę grzania co 
2–3oC dziennie, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości temperatu-
ry. Maksymalna temperatura 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 płytkami.

VI. PIELĘGNACJA
Do codziennej pielęgnacji wystarczy zmywanie podłogi wodą  

z dodatkiem łagodnego detergentu. Do okresowego odświeżania 
(w zależności od stopnia użytkowania podłogi) oraz naprawiania 
drobnych uszkodzeń warstwy wierzchniej należy stosować preparat 
Floover Cleaner.

W przypadku czyszczenia maszynowego należy skonsultować się 
z firmą Kopp sp. z o.o. w celu wybrania właściwej metody oraz prepa-
ratów czyszczących.

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

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

Dziękujemy za wybór podłogi winylowej Floover i życzymy zado-
wolenia z codziennego użytkowania. 

Załącznik nr 7 – do Umowy Montażu; Załącznik nr 4 i 5 – do Umowy Sprzedaży Towarów 
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