PORADNIK APLIKACJI
I UŻYTKOWANIA NAKLEJEK PODŁOGOWYCH
Powierzchnia, na której będzie aplikowana naklejka winna być przede wszystkim czysta,
sucha i spójna. Możemy wyróżnić następujące rodzaje powierzchni nadających się do aplikacji
naklejek podłogowych:
•
•
•
•
•
•
•

płytki ceramiczne,
panele podłogowe,
parkiety drewniane,
podłogi z naturalnych kamieni,
wewnętrzne wylewki betonowe,
wysokiej jakości wykładziny PCW,
asfalt.

Przed klejeniem zaleca się wykonanie następujących czynności:
 upewnić się, że pokrycie podłogi jest trwale przytwierdzone,
 naprawić wszystkie ubytki i nierówności,
 oczyścić powierzchnie zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 najpierw należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia olejowe (lub podobne) na
powierzchni stosując do tego alkohol lub łagodny rozpuszczalnik,
 następnie należy użyć łagodnego detergentu z środkiem powierzchniowo czynnym.
Detergent nie może zawierać enzymów. Należy upewnić się, że cała powierzchnia
jest wyczyszczona, a detergent usunięty bez śladów,
 wielkość czyszczonej powierzchni powinna przekraczać powierzchnię naklejki o co
najmniej 20 cm we wszystkich kierunkach,
 upewnić się, że podłoga jest czysta i sucha.
 naklejka winna być aplikowana tylko na powierzchniach o temperaturze pomiędzy 15 a 40 °C,
 polecamy zastosować "okres odpoczynku" dla naklejki po aplikacji wynoszący co najmniej 12
godzin przed wykonaniem pierwszego czyszczenia. Jednakże, możliwe jest natychmiastowe
chodzenia po naklejce,
 naklejka podłogowa staje się śliska, gdy jest mokra. Aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo, rozwiązanie graficzne nie powinno być stosowne w obszarach, w których
narażone jest na ciągły kontakt z wodą lub należy zastosować produkt dedykowany do takiego
zastosowania.

Uwagi dotyczące powierzchni, na których będzie aplikowana naklejka podłogowa:
•

w niekorzystnych warunkach słabej jakości wykładziny PCW uwalniają duże ilości
plastyfikatorów, które mogą mieć negatywny wpływ na właściwości kleju;

•

niektóre rodzaje parkietów i desek drewnianych mają powierzchniowo naniesiony lakier
uszczelniający, który również może negatywnie wpłynąć na klej naklejki;
klejenie na wylewce betonowej możliwe jest tylko w przypadku, gdy powierzchnia jest sucha,
gładka i nie ma luźnych części;
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięciu uszkodzeniu powierzchni w czasie
usuwania naklejki powierzchnia podłoga musi być jednolita, w dobrym stanie i mocno
zamocowana.

•
•

Zasady przygotowywania i postępowania w czasie aplikacji z naklejką podłogową:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

należy unikać tworzenia naklejek z ostrymi kątami, ponieważ stanowią one słabe punkty aplikacji,
podwójna krawędź naklejki wydłuża jej trwałość (gdy laminat jest większy niż folia),
unikać kontaktu dłoni z narożnikami i krawędziami, gdyż są to najważniejsze punkty zapewniające
przyczepność naklejce,
należy unikać naklejek tworzonych z brytów łączonych na styk, gdyż materiały naklejek nie są
stabilne wymiarowo,
nie jest konieczne, aby uszczelniać krawędź naklejki środkiem zabezpieczającym lub taśmą
samoprzylepną, ale zwiększa to żywotność rozwiązania graficznego (szczególnie w przypadku
zastosowania folii z rodziny DOT i mycia podłóg przy pomocy automatycznych myjek),
przeprowadzać czyszczenie za pomocą łagodnych produktów na bazie mydła rozcieńczających się
wodą. Po czyszczeniu należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha, aby móc po niej
ponownie chodzić,
zapobiegać stykaniu się krawędzi naklejki z wodą przez dłuższy czas (klej może zostać osłabiony przez
działanie wody),
nie przesuwać po naklejkach ciężkich i ostrych przedmiotów, które mogą doprowadzić do uszkodzeń
mechanicznych powierzchni naklejki,
naklejki podłogowe są atestowane i dedykowane dla normalnego poziomu ruchu pieszego
(przemieszczanie się po naklejce różnorakich pojazdów, naklejki tzw. edukacyjne lub wykorzystane do
zabaw i gier rozrywkowych lub uprawiania sportu nie są uważane jako normalny ruch pieszy
– przy takich zastosowaniach należy stosować odpowiednie folie i laminaty),
po dłuższym okresie stosowania naklejka może pozostawić część kleju na powierzchni i najlepiej do
jego usunięcia użyć benzyny, alkoholu lub octan etylu (przed zastosowaniem któregoś z środków
należy sprawdzić, czy nie uszkodzi on powierzchni),

•

trwałość laminatu deklarowana przez producenta przy wykorzystaniu podłogowym oznacza,
że laminat nie przetrze się oraz zachowa deklarowane właściwości antypoślizgowe przy
przestrzeganiu zaleceń producenta. Trwałość nie oznacza, że naklejka nie odklei się lub nie
ulegnie uszkodzeniu, ponieważ zależy to od miejsca i metody aplikacji oraz sposobu
użytkowania i konserwacji.

Zasady przy aplikacji na płytkach:
•
•

należy unikać naklejenia grafiki przy krawędziach płytek/fug (minimalna odległość od krawędzi
powinna wynosić 5 mm),
jeżeli fugi pomiędzy płytkami są głębokie należy zastosować osobne naklejki na każdą płytkę
lub wypełnić fugę do poziomu płytek.

Przykładowe produkty przeznaczone do tworzenia naklejek podłogowych
dostępne w Integarcie:
 zestaw standardowy (gładkie płytki, panele):
•
•

folia: Mactac JT 8500…
laminat: Mactac LUV 6301

•
•

folia: Intercoat 1610 / 1611…
laminat: Intercoat 385P

•
•

folia: CarnavalCal MF 100…
laminat: CarnavalCal FML 170

 zestaw na powierzchnie wymagające dużej adhezji kleju (wylewka betonowa, gumolit):
•
•

folia: Mactac WW 300
laminat: Mactac LUV 6301 lub FloorGrip

•
•

folia: Arlon DPF 510 GT-UT / MT-UT
laminat podłogowy…

 zestaw zewnętrzny (na asfalt):
•
•

folia: Mactac StreetRap
laminat: Mactac StreetLam

•
•

folia: Aslan DFP 46 WrapTheFloor
laminat: Aslan MP 300 Premium FloorProtect

 zestaw PVC-free:
•
•

folia: Mactac JT 5425 PUV
laminat: Mactac LUV 6400

 zestaw do łatwej aplikacji i usunięcia:
 PVC-free:
folia: Neschen UVprint PP Easy DOT
laminat: Neschen Filmolux PP Sand
 standardowy:
folia: Mactac WW 200
laminat: Mactac LUV 6301
 zestaw na wykładzinę syntetyczną z krótkim włosiem:
•
•

folia: Aslan DFP 49 WrapTheCarpet
laminat: Aslan MP 326 FloorProtect

 zestaw na podłogę sportową:
•
•

folia…
laminat: Neschen Filmolux FGS

 folie nie wymagającej dodatkowego zabezpieczenia laminatem:
•
•
•

Neschen DOT Print'n'Walk white / clear
Neschen Solvoprint Print'n'Walk R10 biała / żółta /
czerwona
Neschen UV print'n'walk power-tack

Integart Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Dystrybutor nie
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu
wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Informacje i zalecenia podane w niniejszym poradniku są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych
zastosowaniach. Zalecamy korzystanie z oryginalnych instrukcji aplikacji przygotowanych przez producenta danego materiału, które można
pobrać z ich storn www. Powyższy poradnik należy traktować tylko jako zbiór pomocnych informacji.

