Do podłóg Pergo Wood dołączone są instrukcje w formie ilustracji. Tekst pod ilustracjami objaśnia
kolejne kroki postępowania w przypadku montażu na klej oraz montażu pływającego i został podzielony
na cztery obszary: Przygotowanie, Montaż, Wykończenie i Konserwacja. Zaleca się dokładne zapoznanie
z tymi informacjami podczas analizy każdej ilustracji. W przypadku pytań lub wątpliwości należy
kontaktować się ze sprzedawcą podłóg Pergo lub działem wsparcia technicznego. Zdecydowanie
zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów Pergo w celu zachowania pełnej gwarancji.
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Podłogi Pergo Wood są dostępne w różnych formatach, wersjach
dekoracyjnych i stopniach selekcji. Przed przystąpieniem do
montażu należy upewnić się, że dostarczona podłoga jest zgodna
z zamówieniem. Dobrym rozwiązaniem jest zachowanie jednej
etykiety wraz z rachunkiem. Warto również zapisać kod produkcji
nadrukowany na spodniej części panelu. Nie należy montować
paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędziami lub zamkami. Każdy
panel należy dokładnie sprawdzić przed i podczas montażu, najlepiej
w świetle dziennym. Należy pamiętać, że drewno jest materiałem
niejednorodnym. Drewno jest produktem naturalnym, co oznacza,
że panele nie będą wyglądały identycznie – podobnie jak w naturze,
gdzie nie występują identyczne dwa drzewa. Występowanie bieli,
sęków i pęknięć, a także ich rozmiar i ilość zależą od wybranej klasy
selekcji i wybranej kolekcji. Są to naturalnie występujące cechy
drewna i nie uznaje się ich za wady. W związku z tym należy zawsze
upewnić się, że podłoga sprawia odpowiednie wrażenie przed
jej zamontowaniem i że osoba montująca dysponuje wszystkimi
informacjami. Jeśli panel został zamontowany, uznaje się, że
został zaakceptowany przez kupującego i żadne wady ani różnice
kolorystyczne nie mogą wówczas stanowić podstawy do reklamacji.
Zaleca się wymieszanie paneli z różnych paczek podczas montażu.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC…
Drewniana podłoga winna być traktowana jako produkt do
stosowania wewnątrz pomieszczeń, w związku z czym należy
ją tak traktować przed, w trakcie i po zakończeniu montażu
oraz przestrzegać kilku zasad. Montaż należy przeprowadzić po
zakończeniu malowania oraz innych robót „mokrych” oraz po
wyschnięciu pomieszczenia. W przypadku prowadzenia innych
prac po zakończeniu montażu podłogi Pergo Wood, należy
zakryć ją odpowiednim przykryciem. Nie należy przyklejać taśmy
bezpośrednio do powierzchni podłogi, ponieważ klej użyty do
produkcji taśmy może uszkodzić lakierowaną lub olejowaną
powierzchnię podłogi.

1. PREPARATION

2. INSTALLATION

3. FINISHING

4.

Quick-Step Disegno

Quick-Step Wood Flooring materials are delivered with instructions in the form of illustrations. The text below is covering a floating or glue
installation, and is divided in 4 areas: Preparation, Installation, Finishing and Maintenance. We recommend that you read through this infor
carefully while studying each illustration. In case of doubts or questions please contact your Quick-Step dealer/Technical Services. The use
original Quick-Step accessories is strongly recommended to benefit from the full product warranty.
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After receiving the packs, these should be acclimatized. This has to be done unopened and stored in a flat position free from the wall and bas
prior to installation. Store the unopened packs at a normal room temperature (15-20°C / 59 - 65 °F) and a relative humidity(RH) level betwe
85% for a minimum of 48 hours prior to installation. A Quick-Step Wood Floor is made of natural wood and will expand and contract upon c
in the relative humidity. The dimensional variation of an installed floor will be slightly more in width compared to the length. At 20°C and a
humidity (RH) between 40-60%, the dimensional change is very limited. Quick-Step Wood Floors are produced and delivered with a moisture
to cope with an RH between 30-85%.
Floating

In certain climates, for example in the Nordics during winter time, the RH might drop below 30% and in summertime rise above 85%. T
create a movement of your wood flooring. To secure enough clearance for this natural movement and to avoid open joints, squeaking, etc.
keep the correct dilatation joint to the walls, thresholds, staircases, pipes, etc. Use the spacers of the installation kit to keep the correct clea
If installing in regions with an average high RH level the clearance should be raised. (high RH = floor expands). The clearance should be le
and must not be filled by any sealant, silicone or other adhesive. A floating installation must remain a floating. So never fix the flooring wit
glue, screws or heavy build-in objects like kitchens in any other way.
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Podłogę Pergo Wood należy układać na wytrzymałym, samonośnym
podłożu wykonanym z materiałów na bazie drewna lub cementu.
Przed montażem należy usunąć wszelkie inne rodzaje pokryć
podłogowych, Na drewnie nie mogą występować jakiekolwiek
oznaki obecności szkodników ani pleśni. Należy upewnić się, że
podłoże jest odpowiednio wypoziomowane, a następne dokręcić
lub zabezpieczyć gwoździami wszystkie luźne elementy. W
przypadku występowania nawierzchni z tkaniny lub innego materiału
paroprzepuszczalnego należy usunąć zarówno warstwę wierzchnią,
jak i podłoże. Nie ma potrzeby usuwania istniejących podłóg
wykonanych z nieprzepuszczalnych materiałów (PCW, linoleum
itp.), które spełniają wszystkie pozostałe wymagania. Przestrzeń
znajdująca się pod podłożem drewnianym musi być wentylowana.
Należy usunąć wszystkie przeszkody oraz zapewnić właściwą
wentylację (minimum 4 cm² powierzchni otworów wentylacyjnych
na 1 m² podłogi). Należy pamiętać o tym, że drewno oraz wszelkie
inne materiały organiczne mogą wysychać i uszkodzić drewnianą
podłogę w sytuacji, w której będzie narażona na działanie wysokich
temperatur w wyniku działania wentylatorów, grzejników, pieców itd.
Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 10%. Zabrania
się montażu bezpośrednio na legarach /belkach stropowych.
Montaż pływający
Podłogi pływające należy zawsze montować na podkładzie.
W przypadku podłoża drewnianego należy układać podłogę
Pergo Wood prostopadle do istniejących desek. Należy
zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz
wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. W razie
potrzeby stare materiały klejące należy zeskrobać i usunąć.
Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i
odkurzyć, usuwając wszystkie zanieczyszczenia (łącznie z
gwoździami). Konieczne jest naprawienie poważniejszych
niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć. Zalecane jest
usunięcie starych listew przyściennych oraz zainstalowanie
nowych po zakończeniu montażu podłogi.
Montaż na kleju
Konieczne jest całkowite usunięcie istniejących okładzin
podłogowych przed przyklejeniem podłogi Pergo Wood.
Podłoże musi być mocne, twarde, suche i równe oraz musi
spełniać odpowiednie standardy.
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Całe podłoże należy dokładnie skontrolować pod kątem
jakichkolwiek nierówności. Używając łaty o długości 2 metrów należy
upewnić się, że nie występują nierówności podłoża większe niż 4 mm
w przypadku montażu pływającego i 3 mm w przypadku montażu
na klej. Niewielkie wzniesienia wyższe niż 1 do 2 mm w promieniu
200 mm są również niedozwolone i wymagają wygładzenia. W razie
potrzeby należy zastosować masę poziomującą w celu uzyskania
płaskiego podłoża.
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Montaż pływający
W przypadku montażu pływającego zdecydowanie
zaleca się wykorzystanie podkładu Pergo w celu
uzyskania optymalnej redukcji hałasu i skrzypienia,
zapewnienia wygody chodzenia oraz zniwelowania
drobnych nierówności. Instalacja pływająca na jastrychu
cementowym, betonie lub podłodze wyposażonej w
ogrzewanie podłogowe wymaga zastosowania membrany
przeciwwilgociowej. Wszystkie podkłady Pergo posiadają
zintegrowaną barierę paroizolacyjną. W przypadku
zastosowania innego podkładu, który nie posiada bariery
paroizolacyjnej, wymagane jest rozłożenie folii PE o
grubości 0,2 mm, która stanowi minimalną warstwę
ochronną przed wilgocią. Pasy folii PE muszą zachodzić
na siebie przynajmniej 200 mm. Przy montażu pływającej
podłogi na podkładzie innym niż podkład Pergo należy
spełnić takie same wymagania techniczne. W przypadku
problemów spowodowanych przez zastosowanie
nieodpowiedniego podkładu, gwarancja nie obowiązuje.
Montaż na kleju
W przypadku montażu na kleju podkładu nie stosuje się.
Przy układaniu drewnianej podłogi na parterze zalecamy
zastosowanie płynnej membrany przeciwwilgociowej
w postaci 2- lub 3-składnikowej żywicy epoksydowej,
która powstrzyma przedostawanie się wilgoci do podłogi.
Podłoga drewniana Pergo Wood może być następnie
przyklejona bezpośrednio do membrany przy pomocy
elastycznego kleju, takiego jak MS lub PU.
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Nie należy montować drewnianych podłóg Pergo Wood w
pomieszczeniach mokrych lub z odpływem w podłodze a także w
ekstremalnie suchych pomieszczeniach, takich jak sauny.
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W przypadku, gdy wykorzystywane jest chłodzenie bądź ogrzewanie
podłogowe należy dodatkowo spełnić następujące wymagania: Ze
względów zdrowotnych i bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia
problemów z podłogą Pergo Wood, należy przestrzegać pewnych
ważnych podstawowych zasad:
Ogrzewanie podłogowe
•

Najważniejszą zasadą jest zadbanie o to, by maksymalna
temperatura powierzchni podłogi nie przekraczała 27°C.

•

W przypadku montażu pływającego należy dobrać
odpowiedni podkład. Całkowity łączny opór cieplny (R)
podłogi Pergo Wood i podkładu nie może 		
przekraczać 0,15 m²K/W,

•

Temperaturę należy zmieniać stopniowo (np. 		
rozpoczynając, lub kończąc okres grzewczy).

•

Nie należy dopuszczać do akumulacji ciepła przez
dywany lub chodniki, a także w wyniku pozostawienia
niedostatecznej przestrzeni pomiędzy meblami a 		
podłogą.

•

Podłoga jest przeznaczona do stosowania z wodnymi i
elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego.

Chłodzenie podłogowe
•

W przypadku chłodzenia podłogowego zalecany jest
opór cieplny niższy niż 0,09 m²K/W Opór cieplny podłogi
drewnianej Pergo Wood 14mm wynosi około 0,140
m²K/W. W związku z tym należy uwzględnić pewien
spadek wydajności rozwiązania.

•

Należy zastosować odpowiedni system bezpieczeństwa
wyposażony w czujniki wykrywające osiągnięcie 		
punktu rosy (kondensacji pary wodnej) w podłodze lub
pod nią wyłączający chłodzenie na wypadek wystąpienia
kondensacji.

Dodatkowe informacje na temat chłodzenia i ogrzewania
podłogowego znajdują się na stronie internetowej www.Pergo.com.

i

www.pergo.com
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Podłoża mineralne, np. betonowe, muszą być wystarczająco suche
przed montażem. Montaż na podłożu cementowym wymaga CM <
2,5 (75% wilgotności względnej). Montaż na podłożu anhydrytowym
wymaga CM < 0,5% (50% wilgotności względnej). Jeśli wilgotność
jest wyższa lub może ulec podwyższeniu, należy zastosować
inne zabezpieczenia przed wilgocią. W przypadku obecności
ogrzewania podłogowego, podłoże cementowe wymaga CM <
1,5 (60% wilgotności względnej), natomiast anhydrytowe wymaga
CM < 0,3 (40% wilgotności względnej). Więcej informacji znajduje
się w instrukcji dotyczącej ogrzewania podłogowego. W każdym
przypadku należy prowadzić pomiary wilgotności oraz zapisywać
i przechowywać ich wyniki. Świeża wylewka musi schnąć przez
co najmniej 1 tydzień na każdy centymetr grubości wylewki na
głębokości do 4 cm i 2 tygodnie na każdy centymetr grubości
wylewki na głębokości większej niż 4 cm. Na przykład wylewka o
grubości 6 cm musi schnąć co najmniej przez 8 tygodni.
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Przed rozpoczęciem pracy należy ostrożnie zaplanować kierunek
układania paneli. W przypadku instalacji podłogi o wzorze jodełki
proponowanym układem jest orientacja rzędów klepek wzdłuż
najdłuższej ściany. W przypadku, gdy wszystkie ściany są podobnej
długości, zalecamy orientację rzędów klepek jodełi wzdłuż linii
głównego wejścia lub równolegle do kierunku światła wpadającego
do pomieszczenia (= prostopadle do okien). Należy pamiętać, że na
naturalny kolor ma wpływ światło słoneczne (odbarwienia wywołane
przez promieniowanie UV są nieuniknione). Może to prowadzić do
naturalnego blaknięcia i zmian kolorystycznych, które nie stanowią
wady produktu.
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W przypadku montażu pływającego podłogi, wyspy kuchenne i inne
bardzo ciężkie przedmioty nie powinny być ustawiane na podłodze.
Pływająca podłoga drewniana musi mieć możliwość przesuwania
się wokół ciężkich obiektów, co pozwala zapobiec występowaniu
szczelin między panelami. Można to zapewnić na kilka sposobów:
1. Montaż ciężkich przedmiotów przed ułożeniem podłogi
drewnianej Pergo Wood i montaż podłogi wokół 		
nich. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na
drewnianej podłodze.
2. Ułożenie podłogi drewnianej Pergo Wood przed
montażem ciężkich przedmiotów. W kolejnym kroku
należy wyznaczyć na podłodze Pergo Wood 		
miejsca, w których zostaną zainstalowane ciężkie
przedmioty. Następnie należy wyciąć otwory w 		
miejscach, w których będą ustawione nogi mebla lub
utworzyć szczelinę dylatacyjną wzdłuż obwodu danego
obiektu.

Cement < 2,5% CM
CaSo4 < 0,5% CM

Montaż
1

Drewniane podłogi Pergo Wood są łatwe w montażu i nie wymagają
drogich narzędzi. Poza kilkoma powszechnie używanymi narzędziami
do majsterkowania (miara składana, ołówek, młotek, piła ręczna lub
wyrzynarka, kątownik stolarski, ew. wiertarka i rękawice) potrzeby
jest tylko zestaw montażowy Pergo zawierający dobijak, dociągacz i
kliny dystansowe. Przed rozpoczęciem montażu należy przygotować
wszystkie narzędzia. W przypadku instalacji na kleju wymagana jest
szpachelka do kleju (zaleca się stosowanie typu B11) oraz stosowny
klej do podłóg drewnianych.
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Podczas cięcia paneli drewnianych nie należy obszarpywać
krawędzi. W przypadku cięcia piłą ręczną strona wierzchnia powinna
być skierowana w górę. W przypadku cięcia wyrzynarką strona
wierzchnia powinna być skierowana w dół (z wyjątkiem wyrzynarek z
ostrzem pracującym w dół).
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Przed spakowaniem każda deska Pergo Wood jest metodycznie
sprawdzana pod kątem niedoskonałości. Może jednak dojść do
uszkodzenia paczek podczas transportu lub rozpakowywania. Nie
należy montować paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędziami
lub połączeniami. Przed montażem należy dokładnie obejrzeć
każdy panel. Należy mieć świadomość, że drewno jest materiałem
niejednorodnym. Poszczególne panele różnią się między sobą, tak jak
różnią się drzewa. To naturalna cecha produktu, jaką oferuje drewno
zapewniając naturalny wygląd i wrażenie ciepła w dotyku. Ponadto
mogą wystąpić sęki i pęknięcia zależnie od wybranej klasy selekcji i
kolekcji. Są to naturalne cechy i nie uznaje się ich za wadę produktu.
Dlatego należy zawsze upewnić się, że podłoga sprawia odpowiednie
wrażenie i że użytkownik dysponuje informacjami od sprzedawcy
przed jej zamontowaniem. Zamontowany panel uznaje się za
zaakceptowany i nie podlega on reklamacji. Zaleca się mieszanie
desek z różnych paczek podczas montażu.

Montaż
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Panele podłogowe Pergo Wood mogą być montowane na kleju lub
w wariancie pływającym. Niniejsza instrukcja opisuje oba sposoby
montażu.

Montaż pływający
Jeśli podłoga ma być pływająca, należy najpierw rozłożyć
pierwszy odcinek podkładu równolegle do montowanych
paneli. W miarę układania kolejnych paneli należy rozkładać
nowe pasy podkładu. W celu wyeliminowania nierówności
podłoża należy zastosować podkład poziomujący.
W większości przypadków należy zastosować folię
nieprzepuszczalną dla pary wodnej, aby chronić podłogę
przed wstępującą wilgocią lub kondensacją.
Montaż na kleju
Podłogę można przykleić bezpośrednio tylko do
odpowiedniego podłoża (w zakresie płaskości,
wytrzymałości, pęknięć itp.) zgodnie z ogólnymi zasadami
i normami. Podłoże musi być wystarczająco suche, twarde
i jednorodne. Należy stosować odpowiedni klej. Należy
przestrzegać instrukcji dotyczących czasu schnięcia,
zużycia, nakładania itp. Dostarcza je producent kleju.
Podczas montażu należy jak najbardziej ograniczyć
chodzenie po przyklejonych fragmentach podłogi.

Montaż
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Montaż pływający
8-12 mm
W przypadku pomieszczeń o wymiarach większych niż 12 m
x 12 m należy zastosować pośrednią szczelinę dylatacyjną.
Rozszerzanie i kurczenie przebiegają liniowo, więc im
>12m
większa powierzchnia, tym większe szczeliny dylatacyjne
należy pozostawić. Rozcięcia dylatacyjne należy wykonać
w przejśćiach drzwiowych, w przewężeniach i w podłodze
o nieformenych kształtach.
Rozszerzanie i kurczenie 1. PREPARATION
przebiegają liniowo, więc im większa powierzchnia, tym
8-12 mm
większe szczeliny dylatacyjne należy pozostawić.

8-12 mm

>12m

>12m

2. INSTALLATION

3

8-12 mm

Montaż na kleju
Przy montażu z użyciem kleju nie ma ograniczeń co
do szerokości i długości podłogi. Należy pozostawić
szczelinę dylatacyjną o szerokości 8 mm wzdłuż obwodu
pomieszczenia, ale dylatacja drzwiowa z listwą maskującą
nie jest konieczna. Dylatacje
konstrukcyjne
budynku
oraz 8-12 mm
8-12 mm
8-12 mm
8-12 mm
dylatacje w podłożu wynikające z obecności ogrzewania
podłogowego w jastrychu powinny być przeniesione
na podłogę wykońćzone
wypełnieniem
lub
>12m
>12m elastycznym
profilem.
6
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Min. 100mm

>12m

Min. 100mm

7
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Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wymierzyć długość
Min. 100mm
oraz szerokość pomieszczenia w celu
rozplanowania dokładnego
Floating
układu podłogi, pozwalającego na uzyskanie odpowiedniego
With room dimensions
of more
than 12m x 12m an intermediate expansion joint should be fitted. Expansio
wyglądu. Pomoże to także uzyskać prawidłową
szerokość
ostatniego
the surface wszelkich
the larger thestarań,
expansion joint needs to be. An expansion joint must be used in typical door
rzędu aby nie był zbyt wąski. Zalecagreater
się dołożenie
and contraction
are zawsze
linear so the
greater the surface the larger the expansion joint needs to be.
by szerokość najmniejszych elementów
wynosiła
powyżej
100 mm. W tym celu można przesunąć
środkową linię podłogi.
Min. 100mm
Glued

In a glued installation you have no length and width restrictions. An expansion gap of 8 mm around the perim
a T moulding in the doorways is not necessary anymore. Constructional dilatation joints of the building and floo
transferred on the floor with a flexible joint or a profile.

7

Before starting carefully measure the length and the width of the room to pan a precise lay-out to achieve a balanc
ensure also you won’t end up with the last row being too narrow. We advise to make sure that the smallest pieces
assure this, you can slide the middle line of the floor.

A
B
1
2

2

1

4

3
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Seria podłóg drewnianych Pergo zawiera lewe i prawe klepki.
Oznacza to, że w jednej paczce podłogi drewnianej Pergo powinny
znajdować się lewe panele i prawe klepki. Należy to sprawdzić
przed montażem. Wszystkie deski posiadają oznaczenie z tyłu, obok
kodu produkcyjnego. Deski lewe są oznaczone literą „A”, natomiast
prawe oznaczone są literą „B”. Przed rozpoczęciem montażu należy
posortować deski prawe od lewych, a następnie wymieszać deski w
obrębie danej “strony”, by zapewnić miks pod względem kolorystyki
i wzoru.

Montaż rozpoczyna się od ułożenia środkowego rzędu. Można to
zrobić poprzez złożenie pierwszych trzech desek, oznaczonych
liczbami „1”, „2” oraz „3”. Deska oznaczona liczbą „3” pełni rolę
pomocniczą - jej celem jest wyrównanie desek „1” i „2”. Połącz deski
„1” i „3” (wsuwając pióro deski „2” we wpust deski „1” unosząc lekko
pod kątem od 20 do 30°). Krótszy bok deski „3” powinien znajdować
się 0,5 cm za krótkim bokiem deski „1”. Następnie wsuń długie pióro
deski „2” we wpust na krótkim boku deski „1”. Przesuń deskę „2” do
momentu zatrzymania na desce „3”. Następnie opuść deskę „2”.

Teraz można przystąpić do montażu deski „4”, która przejmie rolę deski
„3”. W tym celu należy podnieść deskę „3” pod kątem wynoszącym
od 20 do 30° i przesunąć ją do momentu zatrzymania na desce „4”.
Należy postępować zgodnie z tą procedurą do zakończenia układania
pierwszych środkowych rzędów klepek tworzących wzór “V”.
Panele należy zawsze układać w kierunku zgodnym z zaznaczonymi
strzałkami.

A
B

1

2

3

1
2
3

4
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Po montażu pierwszych środkowych rzędów należy upewnić się, że
ich środek znajduje się dokładnie na środku pomieszczenia. Należy
poświęcić chwilę na weryfikację. Pomocne może być zaznaczenie
środka na początku oraz na końcu zbudowanych pierwszych rzędów,
by upewnić się, że znajdują się we właściwym miejscu. Wskazówka:
Wszelkie oznaczenia najlepiej nanosić na ścianach tuż nad podłogą.
Będą dzięki temu widoczne przez cały czas trwania montażu.
Oznaczenia pozostawione na podłodze znikają pod zamontowanymi
deskami.

12

Następnie można kontynuować montaż kolejnych rzędów klepek.
Zaleca się montaż pierwszego nowego rzędu klepek po lewej stronie
środkowych (pierwszych) rzędów, a następnie przejście na prawą
stronę środkowych (pierwszych rzędów). W celu montażu kolejnego
rzędu należy zawsze łączyć długi bok montowanej klepki z długim
bokiem poprzedniej klepki w danym rzędzie. Trzymając nowo
montowaną deskę pod kątem wynoszącym od 20 do 30° należy
przesuwać ją do momentu zatrzymania na uprzednio ułożonym panelu
rzędu w kształcie litery V. Następnie należy opuścić panel i użyć
dobijaka, uderzając krótszą krawędź układanego panelu do momentu
zablokowania pióra panelu w ułożonym pierwszym rzędzie w kształcie
litery V. Należy zawsze wykorzystywać w tym celu gumowy młotek
oraz stosowny dobijak.

13

Należy kolejno układać kolejne rzędy pełnych paneli zgodnie z
kierunkiem wskazywanym przez strzałki. Dobijanie powinno zawsze
odbywać się w kierunku paneli, na których siedzisz. Takie działanie
pozwoli na uniknięcie powstawania nadmiernych naprężeń w
podłodze.
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After the installation of the first V-row, it is very important t
1. PREPARATION
INSTALLATION
verify this. It can 2.
be helpfull
to mark the tip and end3.
of FIN
the
wall. This will remain visible throughout the entire installatio

12

Now you can continue to install the additional rows of full
installation of the first row on the right side of the first V-row
the previous panel. While holding the new panel in an ang
drop down the panel, followed by tapping the panel on it
2. INSTALLATION
3. tapping
FINISHING
4. MAIN
hammer and a suitable
block.

1. PREPARATION

13

Complete all rows of full planks, following the direction of
avoid that you built up tension in the floor.

Montaż
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Po zakończeniu montażu wszystkich rzędów pełnych paneli,
LL
RR
C
LL
ostatnim etapem instalacji podłogi Pergo Herringbone jest montaż
RR
LL
przyciętych paneli wzdłuż ścian pomieszczenia. Aby zaznaczyć linię
LL
11
LL
cięcia, należy ułożyć panel obrócony o 180° na podłodze. Narożnik
After the
installationdylatacyjnej.
of the first V-row,Szczelina
it is very important to make sure this row is perfectly
centered in the middle of the r
LL
„C” musi znajdować się na linii
szczeliny
verify
this.
It
can
be
helpfull
to
mark
the
tip
and
end
of
the
V-row
to
be
sure
the
V-row
is
still
on the right place. Tip : Do th
dylatacyjna jest niezbędna, aby możliwe było naturalne pływanie
LL
wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears under your installed boar
podłogi po montażu (naturalne pływanie podłogi zależy od poziomu
R
14
11 względnej w miejscu
12montażu). 1). Wskazówki dotyczące
13
wilgotności
12
odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej znajdują się w części instrukcji
Now
you canPo
continue
to install the additional
rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of t
dotyczącej przygotowania do pracy.
zakończeniu
montażu
installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the n
szczelina dylatacyjna jest zakrywana
naszymi listwami przyściennymi
the previous panel. While holding the new panel in an angle of
11
1420 to 30°, slide this panel until it’s short end reaches the
lub profilami. Należy narysować
linię the
pod
kątem
45°
względem
drop
down
panel,
followed
by sure
tapping
the
panel
on it’s centered
short endinuntil
locks into
theroom.
installed
V-row.
Tapping
must
After
the
installation
of
the
first
V-row,
it
is
very
important
to
make
this
row
is
perfectly
the itmiddle
of of
the
Please
a moment
to
After
installing
all rows
full planks,
thetake
last step
in the ins
dłuższego boku klepki od miejsca,
przecięcia
linii
brzegu klepki z
hammer
a suitable
tapping
verify this. It can be helpfull to mark
the and
tip and
end of the
V-rowblock.
to be sure the V-row is still on
the
right
place.
Tip
:
Do
the
marking
at
the
bottom
of
the
walls
of
your
room.
To
draw
the
cut-off
line,
place
the
pan
łączeniem klepek przedostatniego rzędu. Po odpowiednim przycięciu
wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears
your installed
boards.to allow the floor to move n
Theunder
expansion
gap is needed
należy zamontować panel zgodnie
13 z objaśnioną powyżej metodą
R 1). To determine the correct expansion gap w
installation).
montażu.
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mould
R

R

R

R
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Complete all rows of full planks, following the direction of the arrows. Make sure you always tap in the direction where
with the already installed plank. Install the plank after saw
that you built
in theWe
floor.
Now you can continue to installavoid
the additional
rowsupoftension
full planks.
advise to install a first new row at the left side of the first V-row, followed by the

R

L
ułożenie co najmniej 2 rzędów bez kleju
i bez łączenia
13
R

L
Before applying the glue to the subfloor, we recomm
krótszych
krawędzi
paneli.
W ten
sposób
można
Complete
all rows
of full planks,
following
the direction
of the
arrows.idealnie
Make sure you always tap in the direction where you sit on the panels. This will
L
this way you can aline your wood flooring perfectly a
wyrównać
i
rozplanować
podłogę
i
wykonać
niezbędne
avoid that you built up tension in the floor.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue
L
prace związane z cięciem. Aby zapewnić czystość obszaru
sit onto these rows to spread the glue for the next two

R

R
montażu, zalecamy rozprowadzanie
kleju przed ułożeniem
14
15
każdych kolejnych 2 rzędów. Po nałożeniu kleju należy ułożyć
Pro Tip: If you face any tricky corners during your inst
L pierwszych dwóch rzędów można usiąść
R
panele.
Po
ułożeniu
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky p
C
L
R
na ułożonych
panelach,
aby nałożyć klej na podłoże w celu
L
ułożenia kolejnychL dwóch
14 rzędów. Taką metodę montażu
L
należy stosować układając
pozostałą
część
After installing
all rows
of fullpodłogi.
planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation

R

R

L

walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on
Wskazówka: W przypadku
konieczności układania podłogi
L
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depend
w skomplikowanych miejscach,
zaleca się przygotowanie
R 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instructio
installation).
14paneli z wyprzedzeniem, aby zapewnić 15ich idealne
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the pla
dopasowanie. Po upewnieniu
się,installed
że dany
pasuje,
with the already
plank.panel
Install the
plank after sawing by following above explained installation method.
może zostać przyklejony na miejscu.
R

15

installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the new panel into the long side of
15it’s short end reaches the installed V row. Now you can
the previous panel. While holding the new panel in an angle of 20 to 30°, slide this panel until
drop
down
the
panel,
followed
by
tapping
the
panel
on
it’s
short
end
until
it
locks
into
the
installed
V-row. Tapping must always be done with a rubber
Montaż na kleju
L
R
hammer and a suitable tapping block.
C
L
Przed nałożeniem kleju na podłoże
zalecamy
najpierw
R
L
Glued

15

14

After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation of the cut-off planks along the
walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on the line of the expansion gap.
Glued
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depends on the RH level of the site of
installation). 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instruction. At the end of the installation
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without con
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the plank starting from overlap angle
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installa
with the already installed plank. Install the plank after sawing by following above explained installation method.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After fin
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installatio

15

Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
Glued
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without connecting the short side joints. In
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installation area clean, we advice to
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After finishing the first 2 rows, you can
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installation onwards.
Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to be sure that they fit perfectly.
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.

Montaż
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Poza wzorem klasycznej jodełki, podłogi Pergo Disegno umożlwiają
tworzenie wielu różnych układów paneli. Wśród oferowanych
możliwości można wymienić między innymi podwójną jodełkę oraz
mozaikę. W przypadku podwójnej jodełki można skorzystać z tych
samych instrukcji montażu, co w przypadku klasycznej jodełki. Jedyna
różnica polega na tym, że należy umieścić obok siebie dwa panele. W
przypadku mozaiki należy pamiętać o tym, że długość jednego panelu
wynosi czterokrotność jego szerokości. Dzięki temu można tworzyć
wzory mozaikowe przy pomocy czterech połączonych paneli. W tym
celu należy zacząć od połączenia dłuższych krawędzi czterech paneli,
tworząc pierwszy kwadrat. Aby upewnić się, że panele są wyrównane,
można skorzystać z metody opisanej w kroku 9. Następnie należy
połączyć cztery kolejne panele prostopadle do pierwszego kwadratu,
korzystając w tym celu z dobijaka. Aby utworzyć pełny wzór mozaiki,
należy układać kolejne kwadraty jeden po drugim.

Wykończenie
Montaż
1

2

3

Dla estetycznego dopasowania podłogi i ościeżnicy, zaleca się
podcięcie ościeżnicy drzwiowej. Aby zapewnić prawidłowe cięcie,
należy obrócić panel spodnią stroną do góry i umieścić go na
podłodze, przy ościeżnicy. Następnie należy umieścić piłę ręczną
płasko na panelu i podciąć ościeżnicę/framugę jak pokazano na
ilustracji. Kolejnym krokiem jest usunięcie odciętej części i usunięcie
pyłu. Następnie wystarczy wsunąć panel pod ościeżnicę/framugę,
zapewniając w ten sposób eleganckie wykończenie.

W celu zamontowania podłogi Pergo przy rurach należy dokładnie
odmierzyć i zaznaczyć na panelach środek przekroju każdej rury.
Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach. Ich wymiar powinien
być równy średnicy rur plus 16 mm w suchym klimacie i 24 mm
w wilgotnym klimacie. Jeśli rury znajdują się na długiej krawędzi
panelu, należy wykonać cięcie pod kątem 45 stopni, prowadzące
od każdego otworu do krawędzi panelu, a następnie pomiędzy
otworami. Jeśli znajduje się na końcu panelu, przeciąć panel w
poprzek. Kolejnym krokiem jest montaż panelu. Następnie, wzdłuż
krawędzi odciętego kawałka należy nałożyć zwykły klej do drewna
i przykleić go na swoim miejscu. Należy upewnić się, że klej nie
znajdzie się pomiędzy klejonym kawałkiem panelu a podłożem.
Następnie należy zablokować elementy klockami dystansowymi i od
razu usunąć wszelkie resztki kleju na powierzchni podłogi wilgotną
ściereczką. Szczeliny wokół rur umożliwiają pływanie podłogi
przy zmianie pór roku. Przy montażu w systemie pływającym nie
należy wypełniać ich żadnym uszczelniaczem, silikonem ani klejem.
Szczeliny wokół rur centralnego ogrzewania można zamaskować
rozetkami Pergo.

8-12 mm

+20 mm

Na koniec należy sprawdzić ostateczny wygląd zamontowanej
podłogi, wyjąć wszystkie klocki dystansowe i zamontować
drewniane cokoliki Pergo zgodnie z instrukcjami ich montażu.
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8 -12 mm
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Konserwacja i utrzymanie
1

2

Po pływającej podłodze można chodzić w trakcie układania i od
razu po jego zakończeniu. Po montażu zaleca się utrzymywać
w pomieszczeniu temperaturę w zakresie 15–22°C i wilgotność
względną w zakresie 30–85%. Zimą powietrze w pomieszczeniach
jest zazwyczaj niezwykle suche. W związku z tym stanowczo
zaleca się stosowanie nawilżaczy w celu uzyskania stałego
poziomu wilgotności. Latem i jesienią, gdy wilgotność względna w
pomieszczeniach jest wysoka, powinny być one dobrze wietrzone.
Zbyt niska wilgotność względna może spowodować nieodwracalne
uszkodzenie podłogi (np. szczeliny, pęknięcia, skrzypienie).

Podłogę czyścić delikatnie zwilżonym mopem, miotłą lub
1. PREPARATION
odkurzaczem. Odkurzacz musi być wyposażony w miękkie
kółka i specjalną szczotkę do podłóg drewnianych, aby uniknąć
zarysowania podłogi. Nie należy czyścić drewnianych podłóg myjką
parową. Podczas pierwszego czyszczenia podłogi należy usunąć
WSZELKI kurz i brud przed zastosowaniem ścierki. Konserwacja
drewnianej podłogi przy pomocy zbyt dużej ilości wody jest
2
1
zabroniona.

1. PREPARATION

2. INSTALLATION

3. FIN

H 2O

i

1. PREPARATION
2. INSTALLATION
4. MAINTENANCE

2. INSTA

www.quick-step.com

3. FINISHING

4. MAIN

1

3

H 2O
When installing
a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85
2
3
1
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cau
Squeaking
sound, ...)
Konserwację podłogi
należy przeprowadzać2.wyłącznie
z
1. PREPARATION
INSTALLATION
3. FINISHING
4. MAINTENANCE <15 min
i www.quick-step.com
4. MAINTENANCE

wykorzystaniem zalecanych środków czyszczących. Stosowanie
innych środków czyszczących może doprowadzić do zniszczenia
2
podłogi. Wszelkie płyny należy wycierać
od razu tak, aby
na
1
To remove
dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
podłodze nie pozostawiać wilgoci.
withyou
soft can
wheels
special installation
wood flooring
brush to avoid
scratching
your
flo
When installing a floating floor
walkand
on ita during
and immediately
afterwards.
After
insta

1

4. MAINTENANCE

1

theand
firstacleaning
of the floor
make
sure to
first remove
ALL
dust time
and the
dirtair
befo
maintain a room temperature offloor.
15 - For
22°C
relative humidity
level
between
30-85%.
During
winter
in
H 2O
absolutely
forbidden.
dry, for this reason
it is strongly
recommended
to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In th
2 is a high relative humidity the room should be well ventilated.
3
1
there
Too low RH may cause irreversible damage to the
Squeaking sound, ...)
3 i www.quick-step.com
<15 min
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
2
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
4. MAINTENANCE
To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your floor. Never use a steam clea
1
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt before using a cloth. Too wet main
type ‘w’
absolutely
forbidden.
When installingH2Oa floating floor
you can
walk on it during installation and immediately afterwards. After installation it is recommended to
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85%. During winter time the air in the rooms is usually extremely
2
3
dry, for this reason it is strongly
3 recommended to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In the summer and autumn, when
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cause irreversible damage to the floor (ie. Cracks, Open Joints,
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that using other cleaning products ma
Squeaking sound, ...)
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
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To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the vacuum cleaner is equipped
type wood
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flooring
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floor. Never
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When installing a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level between 30-85
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may ca
Squeaking sound, ...)

2
Konserwacja i utrzymanie

4

To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your fl
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt befo
Fotele na kółkach muszą być wyposażone w miękkie kółka, a
type ‘w’
absolutely forbidden.

w miejscu, gdzie są używane należy umieścić ochronną matę z
tworzywa sztucznego. Wszystkie nogi meblowe należy podbić
3
filcem, aby nie zarysowały lakierowanej/olejowanej powierzchni.
Only
use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
Unikać przesuwania i przeciągania mebli po drewnianych podłogach,
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
aby nie spowodować zarysowań. Zaleca się przenoszenie mebli.
Zawsze należy stosować dobrej jakości wy-cieraczkę przed
wszelkimi drzwiami wejściowymi, aby nie dopuścić do nanoszenia
piasku, ziemi lub wody, które mogą powodować uszkodzenia
type ‘w’
podłogi.

4

5

Dokładne instrukcje czyszczenia dostępne są u sprzedawcy podłóg
Pergo lub na stronie internetowej produktów. Należy uważnie
się z
4
nimi zapoznać przed przystąpieniem do konserwacji lakierowanej/
Castor chairs must have castors of the so called type “soft wheels” and a plastic protecto
olejowanej powierzchni.
placed/used. All furniture legs should be protected by felt pads to avoid scratching the l

over the wooden surface to avoid possible scratching. Lifting the furniture is recommende
avoid introduction of sand, dirt or water which might be harmful.

6

5

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
problemy
Special
cleaning instructions are at hand with your Quick-Step dealer or on the website
i szkody powstałe w związku z nieumiejętnym przygotowaniem
taining your lacquered/oiled surface.
podłoża, samym montażem podłogi lub narażeniem jej na
nieodpowiednie warunki klimatyczne i konserwację. Prawo
6 do
uzyskania zwrotu pieniędzy za uszko-dzone lub odbarwione
The manufacturer bears no responsibility for problems or damage which arises through in
deski nie obejmuje desek zamontowanych. W przypadku
or the exposition of the floor to unsuitable climatic conditions/maintenance. The right for
niestandardowych projektów budowlanych zalecamy zdobycie
does not extend to wood floors which already have been installed. In non-standard case
odpowiedniej wiedzy dotyczącej konkretnych wymagańregards
dla projektu.
to the specific requirements of our construction project. In the event of further que
W przypadku dalszych pytań należy kontaktować się ze sprzedawcą.

