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Kompletny system
do pomieszczeƒ
mokrych

Wetroom Concept firmy Tarkett zapewni
Paƒstwu wszelkie korzyÊci wynikajàce
z zastosowania kompletnego systemu:

WWyy  kk∏∏aa  ddzzii  nnyy  ppoodd  ∏∏oo  ggoo  wweejj  ii ÊÊcciieenn  nneejj  ii wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --

ttrrzzeebb  nnyycchh  aakk  ccee  ssoo  rriióóww::  oodd  pp∏∏yy  wwóóww,,  llii  sstteeww  pprroo  ggoo  wwyycchh

ii ÊÊcciieenn  nnyycchh……

Wie le za sto so waƒ:

We tro om Con cept to ide al ne roz wià za nie dla ∏a zie nek

w: domach opieki społecznej, prywatnych domach

seniorów, oÊrod kach s∏u˝ by zdro wia (klinikach, szpi ta -

lach, przy chod niach, itp.). Spraw dza si´ rów nie˝ w ∏a -

zien kach do mów stu denc kich, szat niach oÊrod ków spor to -

wych i oÊrod kach re ha bi li ta cyj nych, wsz´dzie tam, gdzie

spo ty ka ne jest cz´ sto wil got ne Êro do wi sko.

Inteligentne podejÊcie 
Tarkett do Êrodowiska naturalnego

Nasze Inteligentne Rozwiàzania Wykoƒczeƒ Pod∏ogowych
(Intelligent Flooring Solutions) postrzegamy jako cz´Êç
Êwiatowego systemu ekologicznego i dlatego wk∏adamy
wiele wysi∏ku w dzia∏ania, które opierajà si´ na
poszanowaniu Êrodowiska naturalnego. Wszystkie nasze
działania zwiàzane z opracowywaniem produktów i kon-
cepcji ich u˝ytkowania na opierajà si´ na dba∏oÊci o
Êrodowisko naturalne. Nazywamy to „Environmental
Intelligence” i ˝yjemy zgodnie z tà zasadà na ka˝dym
kroku, od pomys∏u do koƒca ˝ycia produktu i do jego
utylizacji.

®

• Wyk∏adziny pod∏ogowe, Êcienne
i akcesoria

• Unikalne wzornictwo
• Wysoka higiena i ∏atwoÊç

w utrzymaniu czystoÊci
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No wa ko lek cja We tro om Con cept 
z fir my Tar kett:
Kom plet ny sys tem wyk∏adzin do pomieszczeƒ mokrych
zosta∏ opracowany we wspó∏pracy z u˝yt kow ni ka mi, aby
nadaç ludzki wymiar instytucjom sektora publicznego,
zaanga˝owanym w szczególnoÊci w opiek´ zdrowotnà,
poprzez tworzenie atmosfery, pozwalajàcej na wmocnie-
nie dobrego samopoczucia przebywajàcych w nich osób.

Od kryj trzy no we ga my ko lo rów, 
oddzia∏ujàcych na do bre  sa mo po czu cie:

• Mi´k kie i re lak su jà ce

• Cie p∏e i wy god ne

• Âwie ̋ e i dy na micz ne

Funk cjo nal na, ∏a twa
w u˝yt ko wa niu, hi gie nicz na,
za pro jek to wa na 
er go no micz nie…
w kwe stii do bre go 
sa mo po czu cia ∏a zien ka 
jest bar dzo wa˝ na.

Oglà da jàc sie bie, 
ko cha jàc sie bie… 
to zna czy rów nie˝ 
dbaç o sie bie.

Wprowadzenie
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Mi´k kie i re lak su jà ce

...mí kkoÊç...jedwabistoÊç...czystoÊç...

...relaks...neutralnoÊç...czystoÊç... 
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...mí kkoÊç...jedwabistoÊç...czystoÊç...

Two rzy przyjaznà at mos fe r´

opar tà na czy sto Êci bie li i wy ra zi sto Êci ko lo rów

neu tral nych.

Mi´k koÊç i na tu ral ne Êwia t∏o od bi ja jà ce si´
na Êcia nach two rzy spo kój i po go d´.

„Tak, jak ko kon”.

Âwie tli stoÊç ko lo rów mi ne ral nych w po ∏à cze niu

z de li kat ny mi wzo ra mi, roz Êwie tla at mos fe r´.

Praw dzi wy „od dech Êwie ̋ e go po wie trza”.

Wyk∏adzina Êcienna: Aquarelle Wall HFS

Wyk∏adzina pod∏ogowa: Granit Multisafe 

Kilka propozycji do pomieszczeƒ suchych
Wyk∏adzina winylowa akustyczna 

Wyk∏adzina winylowa kompaktowa

...relaks...neutralnoÊç...czystoÊç... 

Purple 3942 035 White dots 3942 020 White 3942 034 Grey 3942 033 Grege 3942 032 Light beige 3942 031

Lilac 3476 333

Optic 
Candy

Light grey 3476 782 Dark grey 3476 383 Light beige 3476 770

Tapiflex
Excellence

Acczent
Esquisse

Tapiflex
MAtrix

Optic 
Candy

TX Optic
Spice

Tapiflex
Essential

TX Optic
Spice

Acczent
Concrete

Acczent
Esquisse

Acczent
Concrete

Tapiflex
Essential

Eminent Optima Megalit Optic Century 
Croma

MegalitOptimaGranitGranit Optima

Tapiflex
Essential

Optic
Candy

Tapiflex
Essential

Tapiflex
Essential
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Cie p∏e i przyjemne

...s∏oƒce...ziemia...piasek...

...bezpieczeƒstwo...ciep∏o...zaufanie...
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...s∏oƒce...ziemia...piasek...

Two rzy s∏o necz ne po ran ki

W po ∏à cze niu z cie p∏em i dy na mi kà ˝ó∏ tych

odcieni, które ocie pla jà wn´trze… 

po miesz cze nia wy da jà si´ wy pe∏ nio ne 

Êwia t∏em s∏o necz nym.

Na tu ral ne bar wy przy po mi na jà ce od cie nie 

po ∏u dnia Fran cji two rzà „kom for to wà 
i wzbudzajàcà za ufa nie at mos fe r´.”

Ja skra woÊç cie p∏ych od cie ni two rzy w po miesz -

cze niu dy na micz nà, let nià at mos fe r´.

...bezpieczeƒstwo...ciep∏o...zaufanie...

Wyk∏adzina Êcienna: Aquarelle Wall HFS

Wyk∏adzina pod∏ogowa: Granit Multisafe 

Kilka propozycji do pomieszczeƒ suchych
Wyk∏adzina winylowa akustyczna 

Wyk∏adzina winylowa kompaktowa

Coral 3942 030 Terracotta 3942 029 Ochre 3942 028 Yellow 3942 027 Yellow dots 3942 019 Lemon 3942 026

Apricot 3476 334

Optic Candy

Yellow 3476 772 Light yellow 3476 335

Acczent Esquisse Tapiflex
Essential

Optic Candy Acczent
Esquisse

Tapiflex
Essential

Optic
Candy

Tapiflex
Essential

Acczent Excelence 80
Wood

Granit Megalit Acczent
Excelence
80 Wood

Acczent
Excelence 80

Wood

Acczent Excelence 80 WoodOptima Megalit

Tapiflex
Essential

Acczent
Esquisse

Tapiflex
Essential

Granit Megalit Optima
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Âwie ̋e i dy na micz ne

...laguna...ocean...morze...

...och∏oda...tlen...orzeêwienie...
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Two rzy orzeê wia jà ce po ran ki

Âwie ̋oÊç o˝yw czych ch∏od nych b∏´ ki tów ∏à czy

si´ z od cie nia mi any˝ ko wy mi dla uzy ska nia

szcze gól nie sty mu lu jà ce go efek tu.

Dzi´ ki modrym b∏´ ki tom przy po mi na jà cym mo -

rze lub dzi´ ki re lak su jà cym zie le niom wod nym,

po miesz cze nie jest prze kszta∏ ca ne
w pobudzajàce do ˝ycia spa.

W po miesz cze niu, a tak ̋e w umy Êle u˝yt kow ni ka,

wod ne od czu cia i ko rzyst ne efek ty sà wi´c

wzmac nia ne.

...laguna...ocean...morze...

...och∏oda...tlen...orzeêwienie...

Wyk∏adzina Êcienna: Aquarelle Wall HFS

Wyk∏adzina pod∏ogowa: Granit Multisafe 

Kilka propozycji do pomieszczeƒ suchych
Wyk∏adzina winylowa akustyczna 

Wyk∏adzina winylowa kompaktowa

Anis 3942 025 Light green 3942 024 Turquoise 3942 023 Blue dots 3942 018 Medium blue 3942 022 Dark blue 3942 021

Yellow green 3476 332 Light green 3476 779 Blue green 3476 331 Light blue 3476 776 Blue 3476 379

Optic Candy Acczent
Esquisse

Acczent
Esquisse

Optima Optima Megalit Eminent GranitGranitOptima

Optic
Candy

Acczent
Esquisse

Granit

Tapiflex Matrix Acczent
Esquisse

Optic
Sand

Optic
Candy

Optic
Candy

Century 
Croma

EminentGranit Eminent
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Zaciski i uszczelnienia Stoset

Listwy wyobleniowe

TaÊmy wodoszczelne

Sznury spawalnicze

System odprowadzenia wody

Wyk∏adzina pod∏ogowa: 

Granit Multisafe

Wyk∏adzina Êcienna:

Aquarelle Wall HFS

Szczegó∏y 
i akcesoria
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Niezliczone zalety, 
bezkonkurencyjne doÊwiadczenie…

Er go no micz ne Brak progu po wo du je, ˝e wej Êcie do ob sza ru na try sku

jest ∏a twe, zw∏asz cza dla lu dzi o mniej szej spraw no Êci,

oraz za pew nia wiel kà swo bo d´ ru chu.

Wy god ne Po wierzch nia pod ∏o gi jest przy jem na dla bo sych stóp,

ja sne i ∏atwe do dopasowania ko lo ry sà do sko na le 

do sto so wa ne do wszyst kich ty pów ∏a zie nek.

Wo dosz czel ne Trwa∏y i solidny system: po ∏à cze nia zgrze wa ne na go rà co

ozna cza jà, ˝e Êcia ny sà ca∏ ko wi cie przy kry te i ca∏ ko wi cie

wo dosz czel ne.

Bez piecz ne Dla opty mal ne go bez pie czeƒ stwa, an ty po Êli zgo we 

wy k∏a dzi ny pod ∏o gowe kla sy C (najwy˝sza ka te go ria 

dla nachyleƒ α > 24O we d∏ug DIN 51097).

Hi gie nicz ne Wy k∏a dzi ny pod ∏o gowe i Êcienne w rolkach o sze ro ko Êci

2 m zmniej sza jà do mi ni mum licz b´ po ∏à czeƒ 

i w zwiàz ku z tym sà ∏a twe w utrzy ma niu w czy sto Êci.

Dla za cho wa nia mak sy mal nej hi gie ny wy k∏a dzi ny Êci-

enne sà an ty bak te ryj ne i od por ne na grzy by.

Do Êwiad cze nie i gwa ran cje Wetroom Concept Tar kett opar ty jest na po nad 

25 la tach do Êwiad cze nia zdo by wa ne go na ca ∏ym 

Êwie cie.

Szczegó∏y 
i akcesoria
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Wetroom concept

Mi´k kie 
i re lak su jà ce

Cie p∏e i wy god ne

Âwie ̋ e 
i dy na micz ne

Border

WysokoÊç 49 cm
Grey pebbles 3943 049

WysokoÊç 49 cm
Blue mosaic 3943 047

WysokoÊç 49 cm
Swing cr¯me 3943 026
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Aquarelle 
Wall HFS

Aquarelle 
Wall HFS

Aquarelle 
Wall HFS

Granit
Multisafe

Granit
Multisafe

Granit
Multisafe

Aquarelle Wall HFS / Granit Multisafe

WysokoÊç 49 cm
Grey pebbles 3943 049

WysokoÊç 49 cm
Blue mosaic 3943 047

WysokoÊç 49 cm
Swing cr¯me 3943 026

Apricot 3476 334 Yellow 3476 772 Light yellow 3476 335

Purple 3942 035 Purple 3942 035 White 3942 034 Grey 3942 033 Grege 3942 032 Light beige 3942 031

Coral 3942 030 Terracotta 3942 029 Ochre 3942 028 Yellow 3942 027 Yellow dots 3942 019 Lemon 3942 026

Anis 3942 025 Light green 3942 024 Turquoise 3942 023 Blue dots 3942 018 Medium blue 3942 022 Dark blue 3942 021

Lilac 3476 333 Light grey 3476 782 Dark grey 3476 383 Light beige 3476 770

Yellow green 3476 332 Light green 3476 779 Blue green 3476 331 Light blue 3476 776 Blue 3476 379

2m

2m

2m
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We tro om Con cept – In struk cje in sta lo wa nia

We tro om Con cept jest sys te mem dla po miesz czeƒ wil got nych, za wie ra jà cym wy k∏a dzi ny pod -
∏o go we i Êcien ne, od p∏y wy i ak ce so ria. Gwa ran cja za cho wu je wa˝ noÊç tyl ko wte dy, je ̋ e li ca ∏e
po miesz cze nie jest wy ∏o ̋o ne za le ca ny mi wy k∏a dzi na mi Tar kett, w∏àcz nie z od p∏y wa mi i ak ce -
so ria mi oraz pro duk ta mi do dat ko wy mi za le ca ny mi do mon ta ̋u sys te mu.

Wszyst kie ela stycz ne pokrycia pod ∏o go we wy ko na ne sà z naj wy˝ szej ja ko Êci do st´p nych su row -
ców i sà wy twa rza ne pod Êci s∏à kon tro là pro duk cji. B´ dà one spe∏ nia ∏y najwy˝sze wy ma gania
ar chi tek tów, wy ko naw ców, w∏a Êci cie li i u˝yt kow ni ków.
Naj wy˝ szej ja ko Êci ma te ria∏ to tyl ko po ∏o wa sukcesu: pi´k no i przy dat noÊç wy k∏a dzi ny pod ∏o -
go wej za le ̋ à rów nie˝ od pra wi d∏o we go mon ta ̋u na od po wied nim pod ∏o ̋u. Po przez sta ran ne
prze strze ga nie tych in struk cji, wy ko na nie ka˝ dej in sta la cji po win no staç si´ za da niem, z któ -
re go wykonania mo˝ na byç dum nym. Ma te ria ∏y pod ∏o go we i Êcien ne Tar kett sà re gu lar nie pod -
da wa ne te stom przez pro du cen tów kle ju w ce lu za pew nie nia zgod no Êci z ich pro duk ta mi. Ka˝ -
de na st´p ne za le ce nia do ty czà ce kle ju sà wy ∏àcz nym obo wiàz kiem pro du cen tów kle ju.

��� PRZED IN STA LO WA NIEM

• Prze no sze nie, prze cho wy wa nie i akli ma ty za cja
– Za cho waç ostro˝ noÊç pod czas prze no sze nia wszel kich wy k∏a dzin pod ∏o go wych i Êcien nych,

prze strze ga jàc pro ce dur bez pie czeƒ stwa oraz tak, by nie na stà pi ∏o uszko dze nie ma te ria ∏u.
– Przed i pod czas mon ta ̋u spraw dziç ma te ria∏, czy nie ma wi docz nych wad i/lub uszko dzeƒ.
– U˝y waç par tii o tym sa mym nu me rze seryjnym dla tej sa mej cià g∏ej po wierzch ni. Za cho waç

ety kiety z ka˝ dej rol ki a˝ do za koƒ cze nia mon ta ̋u.
– Rol ki po win ny byç prze cho wy wa ne pio no wo.
– Wa˝ ne jest, aby przed mon ta ̋em rol ki by ∏y prze cho wy wa ne przez 24 – 48 go dzin w tem pe ra -

tu rze minimum 15oC (naj le piej 18oC). Ar ku sze wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej po win ny byç przy ci na -
ne na wy ma ga ne d∏u go Êci, z po zo sta wie niem nad dat ku kil ku cen ty me trów i prze cho wy wa ne
w po miesz cze niu, w któ rym ma jà byç mon to wa ne. W∏aÊciwa tem pe ra tu ra po win na byç utrzy -
my wa na przez ca ∏y czas mon ta ̋u:

– Mi ni mal na tem pe ra tu ra pod ∏o ̋a to 15oC.
– Wil got noÊç wzgl´d na we wnàtrz po miesz cze nia po win na wy no siç 50 – 60%.

• Ogrze wa nie pod ∏o go we
Wa˝ ne jest, by przed mon ta ̋em wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej, sys te my ogrze wa nia pod ∏o go we go 
by ∏y uprzed nio ode bra ne po zatwier dze niu pra wi d∏o wego dzia∏ania. Na le ̋ y upew niç si´, ze sys -
tem ogrze wa nia pod ∏o go we go zo sta∏ wy ∏à czo ny 48 go dzin przed przy stà pie niem do mon ta ̋u
wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej i by po zo sta∏ wy ∏à czo ny przez przy naj mniej 48 go dzin po za koƒ cze niu
mon ta ̋u. Po win no byç przy tym za pew nio ne al ter na tyw ne êró d∏o ogrze wa nia, aby utrzy maç
sta ∏à tem pe ra tu r´ 15oC – 21oC pod czas mon ta ̋u wy k∏a dzi ny. Po uru cho mie niu ogrze wa nia 
pod ∏o go we go przez kil ka dni stop nio wo pod no siç tem pe ra tu r´ tyl ko o kil ka stop ni, a˝ do uzy -
ska nia wy ma ga nej tem pe ra tu ry po miesz cze nia. Tem pe ra tu ra ni gdy nie po win na prze kra czaç
uzgod nio nej w prze my Êle wy k∏a dzin pod ∏o go wych mak sy mal nej tem pe ra tu ry 27oC spodniej 
cz´ Êci wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej – na po zio mie war stwy kle ju. 

14
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• Przy go to wa nie pod ∏o ̋ a
Pod ∏o ̋e mu si byç g∏ad kie, po zio me, czy ste, su che, struk tu ral nie moc ne, umiar ko wa nie ch∏on -
ne i nie na ra ̋o ne na wy so kà wil got noÊç. Przy go to wa nie pod ∏o ̋a i pro ce du ry in sta lo wa nia po -
win ny byç zgod ne z ak tu al ny mi nor ma mi bu dow la ny mi, obo wià zu jà cy mi w kra ju u˝yt ko wa nia.
Wil got noÊç pod ∏o ̋a po win na byç po ni ̋ ej mak sy mal ne go do zwo lo ne go po zio mu zgod nie z miej -
sco wy mi nor ma mi bu dow la ny mi.
– W miej scach, gdzie wy st´ pu jà wa run ki wil got ne, do ∏a ta nia lub wy pe∏ nia nia szczelin lub

ubytków w pod∏o˝u sto so waç ma sy wo do od por ne. 
– Pod ∏o ̋a wy ko na ne z p∏y ty wió ro wej po win ny byç in sta lo wa ne zgod nie ze wska za nia mi od -

po wied nie go pro du cen ta.
– Je ̋e li pod ∏o ̋e jest ma lo wa ne, pa ro od por ne lub nie ch∏on ne, przed in sta lo wa niem wy k∏a dzin

na le ̋ y bez wzgl´d nie sto so waç si´ do po da ne go cza su prze sy cha nia kle ju aby otrzy maç je go
od po wied nià lep koÊç.

– W pro mie niu 0,5 m od od p∏y wów w pod ∏o dze nie za le ca si´ do ko ny waç spa wów.
– W przy pad ku wàt pli wo Êci do ty czà cej in sta la cji pro sz´ si´ kon tak to waç z przed sta wi cie la mi

Tar kett.
Uwa ga: Cho cia˝ fir ma Tar kett mo ̋e po sia daç li st´ ró˝ nych pro du cen tów kle jów i mas wy rów -
nu jà cych, to nie mo ̋e my od po wia daç za wy mie nio ne w li Êcie pro duk ty. Nie ma gwa ran cji, ˝e
li sta wy ro bów lub pro du cen tów jest kom plet na lub ak tu al na. Tar kett nie przyj mie ˝ad nej od -
po wie dzial no Êci za nie za do wa la jà ce za cho wa nie si´ do wol ne go z tych pro duk tów. Obo wiàz -
kiem pro du cen ta kle ju lub ma sy wy rów nu jà cej i wy ko naw cy pod ∏o gi jest za pew nie nie, ˝e sto -
so wa ne pro duk ty sà od po wied nie do u˝y cia i na k∏a da ne zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta.

• Kle jenie
Li sta za le ca nych kle jów znajduje si´ na stro nie 26. Pod czas ocze ki wa nia na prze schni´ cie na ∏o -
˝o ne go kle ju pro sz´ uwzgl´d niç wa run ki kli ma tycz ne po miesz czeƒ. Tar kett re gu lar nie te stu je
popularne kle je do st´p ne na ryn ku w ce lu za pew nie nia ich zgod no Êci ze swo imi pro duk ta mi.
Utrzy my wa nie ja ko Êci kle jów jest obo wiàz kiem ich pro du cen ta. Sto so wa nie kleju zgod nie z in -
struk cja mi pro du cen ta jest obo wiàz kiem in sta la to ra.

• Ochro na in sta la cji
Je ̋e li po in sta lo wa cji prze pro wa dza ne sà pra ce bu dow la ne, nale˝y przykryç pod∏og´ celem jej
za bez pie cze nia. Ta Êma ma sku jà ca nie mo ̋e byç przy kle ja na bez po Êred nio do pod ∏o gi. Je ̋e li
ko niecz ne jest szyb kie po zwo le nie na u˝yt ko wa nie pod ∏o gi, za bez pie czyç wyk∏adzin´ p∏y tà
wió ro wà lub sklej kà.

• Po moc tech nicz na
Fir my, któ re nie mia ∏y do Êwiad cze nia w mon ta ̋u sys te mu We tro om Con cept sà pro szo ne o kon takt
z przed sta wi cie la mi Tar kett w ce lu uzy ska nia po rad, za le ceƒ i w ra zie po trze by po mo cy na miej scu.

•Za rzà dza nie pro jek tem 
Re pu ta cja sys te mu We tro om Con cept opie ra si´ na po nad 20 la tach doÊwiadczeƒ. Za rzà dza jà -
cym pro jek ta mi, w któ rych prze wi dzia no nasz sys tem za le ca my ko rzy sta nie z us∏ug firm po sia -
da jà cych do Êwiad cze nie w monta˝u sys te mu We tro om Con cept. Niezb´dnych in for ma cji do star -
czà Paƒ stwu przed sta wi cie le Tar kett.
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Szyb ki prze glàd

In sta la cj´ roz po czàç od za mon to wa nia od p∏y wu Pu rus i sy fo -
nu w od le g∏o Êci mi ni mum 30 cm od Êcian (mie rzàc od brze -
gu od p∏y wu).
Wy k∏a dzi n´ na le ̋ y wy wi nàç na Êcia n´ do wy so ko Êci oko ∏o 10
cm. Wy k∏a dzi na Êcien na po win na byç ∏à czo na na za k∏ad k´
oko ∏o 3 cm. Dla uzy ska nia naj lep szych wy ni ków, wy wi ni´ ty
od ci nek wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej po wi nien ∏a god nie prze cho -
dziç na Êcia n´. Zni we lo wa nie usko ku kra w´ dzi na le ̋ y wy ko -
naç za po mo cà wo do od por ne go Êrod ka wy rów nu jà ce go. Na -
le ̋ y go prze szli fo waç, by uzy skaç g∏ad kie wy koƒ cze nie,
przed za k∏a da niem wy k∏a dzi ny Êcien nej (patrz ry su nek 2) . Mo -
gà byç rów nie˝ sto so wa ne kli no we po ∏à cze nia Tar kett (patrz
ry su nek 1).
W ce lu uzy ska nia ide al nie wo dosz czel nej in sta la cji, wszyst -
kie ar ku sze pod ∏o gi i Êcian mu szà byç zgrze wa ne za po mo cà
sznu rów spa wal ni czych Tar kett. W ce lu uzy ska nia naj lep szych
wy ni ków sto so waç koƒ ców k´ tzw. „Spe ed we lding noz zle”.
W ce lu usu ni´ cia nad mia ru spa wu u˝y waç spe cjal ne go no ̋a
przy ci na jà ce go lub in ne go rów no wa˝ ne go na rz´ dzia.
Ele men ty wy koƒ cze nio we (low tops) i za ci ski STO SET za pew -
nia jà wo dosz czel ne wy koƒ cze nie miejsc, gdzie ru ry prze cho -
dzà przez Êcia ny.

Rys. 1   Z listwà wyobleniowà i listwà wyrównujàcà

Listwa wyrównujàca PJ 30

Aquarelle Wall HFS

Aquarelle Wall HFS

(Zak∏adka)

Listwa wyobleniowa R= 25mm

Rys. 2   Z masà wyrównujàcà

Masa wyrównujàca

(Zak∏adka)

Granit Multisafe

Granit Multisafe
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ODPROWADZENIE
PIONOWE WODY

Syfon DUSCHBRUNN
1416 001
przep∏yw 2 l/s

Syfon PURUS BRAGE 50
1416 004
przep∏yw 2,5 l/s

Syfon PURUS BRAGE 75
1416 005
przep∏yw 3 l/s

Syfon PURUS FREJA
1416 002
przep∏yw 2 l/s

Syfon PURUS ODEN
1416 003
przep∏yw 3 l/s

ODPROWADZENIE
POZIOME WODY

Nó˝ PURUS

Nó˝ PURUS
1417003

In sta lo wa nie od p∏y wu

WA˚ NE: dla umo˝ li wie nia do sko na ∏e go od p∏y wu wo dy,
pod ∏o ̋e po win no mieç spa dek przy naj mniej 1 cm na metr
w kie run ku od p∏y wu.

Dre na˝ mu si byç umiesz czo ny w od le g∏o Êci mi ni mum 30 cm
od Êcian i po wi nien byç in sta lo wa ny przez hy drau li ka zgod -
nie ze spe cy fi ka cja mi tech nicz ny mi Tar kett i spe cy fi ka cja mi
tech nicz ny mi Pu rus oraz zgod nie z miej sco wy mi nor ma mi.

��� AK CE SO RIA DLA SY FO NÓW

Nó˝ Pu rus umo˝ li wi wy ko na nie do k∏ad ne go otwo ru w ma te ria -
le pod ∏o go wym, a wi´c za pew ni wo dosz czel ne in sta lo wa nie.

Do st´p ne sà in ne ak ce so ria i cz´ Êci za mien ne.
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In sta lo wa nie wy k∏a dzi ny pod ∏o gowej

��� GRA NIT MUL TI SA FE

• Ci´ cie ar ku szy
Pod czas ci´ cia ar ku szy upew niç si´, ˝e wy star czy ma te ria ∏u na wy wi ni´ cia (ar ku sze po win ny
byç ci´ te na d∏u goÊç wi´k szà, ni˝ d∏u goÊç po miesz cze nia). Pod czas uk∏a da nia tem pe ra tu ra
pod ∏o ̋a i po miesz cze nia nie po win ny byç ni˝ sze ni˝ 15oC. Wyk∏adzin´ przy ci naç wst´p nie 24
go dzi ny przed przy kle ja niem i uk∏a daç p∏a sko, po zwa la jàc, by od pr´ ̋ y∏a si´ i do sto so wa∏a do
tem pe ra tu ry po miesz cze nia. Jest to szcze gól nie wa˝ ne dla d∏ugich arkuszy.
Gdy ar kusz pa su je do sze ro ko Êci pod ∏o gi, wy ko naç znak krzy ̋o wy na dol nej po wierzch ni ma -
te ria ∏u i na pod ∏o ̋u, za zna cza jàc Êro dek. Po mo ̋e to umie Êciç ar kusz w do k∏ad nym po ∏o ̋e niu.
Pod czas uk∏a da nia ma te ria ∏u zna ki krzy ̋o we po win ny byç do pa so wa ne.
Gdy sze ro koÊç po miesz cze nia prze kra cza sze ro koÊç ar ku sza (do po kry cia po wierzch ni trze ba za -
∏o ̋ yç wi´ cej, ni˝ jed nà cz´Êç ma te ria ∏u), na pod ∏o dze za zna czyç li ni´ rów no le g∏à do Êcia ny
wzd∏u˝ nej w od le g∏o Êci o 12 cm mniej szej, ni˝ sze ro koÊç ar ku sza. Na tej li nii za zna czyç Êro -
dek po miesz cze nia. Na dol nej po wierzch ni ka˝ de go ar ku sza za zna czyç je go Êro dek. Zna ki krzy -
˝o we na Êle pej pod ∏o dze i na ar ku szach mu szà po kry waç si´.
Sàsiednie ar ku sze po win ny byç za wsze od wró co ne o 180o, dla unik ni´ cia efek tu ró˝nicy
odcieni.
Uwa ga: wszyst kie po ∏à cze nia zgrze wa ne mu szà byç wy ko ny wa ne w od le g∏o Êci przy naj mniej 30
cm od od p∏y wu.

• Tra so wa nie wy wi ni´ç
U˝y wa jàc pro stej li nij ki i po ∏ów ka, za zna czyç wy so koÊç oko ∏o 10 cm na wszyst kich Êcia nach,
gdzie wy k∏a dzi na b´ dzie wy wi ja na. Do za zna cza nia u˝y waç zwy k∏e go o∏ów ka, do st´p ne sà rów -
nie˝ ry si ki do Êcian lub ry si ki Com bi (patrz stro na 26).
Na Êcia n´ na k∏a daç klej do za zna czo nej li nii, u˝y wa jàc drob no na ci na nej pac ki. Roz pro wa dziç
nie co kle ju na pod ∏o g´.

18
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In sta lo wa nie 
wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej

• Ru ry od p∏y wo we 
i od p∏y wy pod ∏o go we

WA˚ NE: Uni kaç kle ju wo kó∏ i we wnàtrz od p∏y wu
Nad ru ra mi od p∏y wo wy mi za giàç ar kusz na ru -
r´ i za zna czyç Êro dek ru ry na spodniej stro nie
wyk∏adziny.
Wy ciàç otwór o Êred ni cy oko ∏o 25 mm mniej -
szej, ni˝ Êred ni ca ru ry. Wy ci naç otwór na po -
czàt ku za gi´ cia. Na grzaç ar kusz r´cz nà dmu -
cha wà i do ci snàç go do ru ry.
LUB (za le ca ne dla szyb kie go i do k∏ad ne go wy ci -
na nia): Wy ciàç otwór no ̋em Pu rus (nr ka ta lo go -
wy 1417003). Umie Êciç pod sta w´ no ̋a na od p∏y wie, na st´p nie przy kryç go wy k∏a dzi nà. Wy ko naç no -
˝em ma ∏y otwór w ce lu za in sta lo wa nia no ̋a Pu rus na je go pod sta wie i wy ci naç ma te ria∏ pod ∏o go wy
wy ko nu jàc do k∏ad ny okràg. Po wy ko na niu otwo ru na grzaç ar kusz wi ny lu i do ci snàç go wo kó∏ ru ry.
Gdy otwór jest wy ko na ny i ma te ria∏ pod ∏o go wy jest do ci Êni´ ty do ru ry, za ∏o ̋ yç pier Êcieƒ za ci -
sko wy na dol ny brzeg od p∏y wu. Gdy u˝y wa ny jest pier Êcieƒ re gu lo wa ny, upew niç si´, ˝e pa su -
je Êci Êle. Od ciàç nad miar ma te ria ∏u za po mo cà no ̋a z za gi´ tym ostrzem, by unik nàç prze ci´cia
Êcia ny ru ry pla sti ko wej. Dla do dat ko we go uszczel nie nia po mi´ dzy ar kusz na brze gu pier Êcie -
nia na ∏o ̋ yç war stw´ si li ko nu. Do koƒ czyç in sta lo wa nie wo kó∏ od p∏y wu zgod nie z in struk cja mi
od po wied nie go pro du cen ta od p∏y wu pod ∏o go we go.

• Uk∏a da nie i wy wi ja nie
W miej scach, w któ rych do po kry cia pod ∏o gi wy star czy je den ar kusz, przed za k∏a da niem ar ku -
sza, na ca ∏à po wierzch ni´ na le ̋ y na ∏o ̋ yç klej.
W miej scach, w któ rych po trze ba kil ka ar ku szy, od gi naç ar ku sze przy kry wa jà ce po ∏o w´ po -
wierzch ni pod ∏o gi. Na Êle pà pod ∏o g´ na k∏a daç klej za po mo cà drob no zàb ko wa nej pac ki (300
do 350 g/m2). W miej scach trud no do st´p nych u˝y waç mi´k kie go p´dz la. Po st´ po waç zgod nie
z in struk cja mi pro du cen ta wy bra ne go kle ju.
Je ̋e li nie jest in sta lo wa ny pro fil wy wi ja jà cy, u˝yç wa∏ ka do na ro˝ ni ków w ce lu uzy ska nia g∏ad -
kich na ro˝ ni ków pod czas wy wi ja nia (nr ka ta lo go wy 32951149). Wa∏ kiem do na ro˝ ni ków do ci -

skaç moc no ma te ria∏ do miej sca po ∏à cze nia pod ∏o gi i Êcia ny.
Za le˝ nie od ogra ni czeƒ dost´pu lub z∏ej ja ko Êci na ro ̋a w po ∏à cze niu
pod ∏o gi i Êcia ny, zgod nie z miej sco wy mi nor ma mi bu dow la ny mi mo -
˝e byç ko niecz ny pro fil na ro˝ ni ko wy PA 25 (nr ka ta lo go wy 1415001)
lub PA 20 (nr ka ta lo go wy 1414001).
Po od cze ka niu, a˝ klej sta nie si´ lep ki, uk∏a daç pierw szy od ci nek ar -
ku sza (lub ar ku szy). Uk∏a daç ostro˝ nie. Pod nieÊç dru gi od ci nek ar ku -
sza lub ar ku szy i kon ty nu owaç uk∏a da nie, u˝y wa jàc kle ju akry lo we go.
Wy wi ní  cie mu si byç za mo co wa ne przez po dwój ne kle je nie za po mo cà od -
po wied nie go kle ju (klej na k∏a daç p´dz lem na pod ∏o ̋e i spód wy k∏a dzi ny),
prze strze ga jàc cza su po trzeb ne go, by klej sta∏ sí  od po wied nio lep ki.
Uwa ga: w ce lu uzy ska nia do sko na ∏ej wo dosz czel no Êci za k∏ad ki wy -
k∏a dzi ny Êciennej na wy wi ni´ tej wy k∏a dzi nie pod ∏o go wej, za le ca my
przy ci naç wy st´ py od po wied nim na rz´ dziem (no ̋em do spo in).
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In sta lo wa nie wy k∏a dzi ny pod ∏o gowej

• Na ro˝ ni ki

Na�roż�nik�we�wnętrz�ny
Pod czas do pa so wy wa nia na ro˝ ni ków, wy ci naç nad miar ma te ria ∏u za czy na jàc oko ∏o 5 mm nad
pod ∏o gà w na ro˝ ni ku. Przed za wi ja niem ma te ria∏ mu si byç na grze wa ny, na grze waç prze strzeƒ
po mi´ dzy ar ku szem, a Êcia nà. Za pew ni to lep szy kon takt po mi´ dzy ma te ria ∏em, a kle jem.
Do ci snàç moc no ma te ria∏ do na ro˝ ni ka wa∏ kiem do na ro˝ ni ków.
Spo ina na ro˝ ni ka po win na byç wykonana na jed nej Êcia nie pod kà tem 45o (patrz rysunki).

Na�roż�nik�ze�wnętrz�ny
Pod czas do pa so wy wa nia na ro˝ ni ka ze wn´trz ne go, ar kusz jest
za gi na ny na na ro˝ nik i przy ci na ny oko ∏o 5 mm od pod ∏o gi.
Wska zów ki na ry sun ku po ka zu jà na ro˝ nik ar ku sza i po ∏o ̋e nie
wy ci´ cia pod kà tem oko ∏o 45o. Na st´p nie wy ko ny wa ne jest
ci´ cie uko Êne, jak po ka za no na ry sun ku.
W ce lu ∏a twiej sze go i moc ne go przy kle je nia ele men tu o kszta∏ -
cie trój kà ta, na spodniej cz´ Êci trój kà ta na ciàç ro wek no ̋em
do na ro˝ ni ków. G∏´ bo koÊç row ka po win na byç nie wi´k sza ni˝
po ∏o wa gru bo Êci ar ku sza.
Trój kàt mo ̋e byç te raz za gi´ ty i umiesz czo ny na na ro˝ ni ku.
B´ dzie si´ on na k∏a da∏ na wy wi ni´ cie pod ∏o gi. Przy ciàç na k∏a -
da jà cy si´ ma te ria∏ dla uzy -
ska nia Êci s∏e go do pa so wa nia.
Po wlec od po wied nim kle jem
pod ∏o ̋e i spodnià stro n´ wy -
k∏a dzi ny.
Gdy klej sta nie si´ od po wied -
nio lep ki, do ci skaç trój kàt do
Êcia ny.

20
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In sta lo wa nie wy k∏a dzi ny pod ∏o gowej

• Zgrze wa nie (spa wa nie) na go rà co
Wa˝ ne: Po u∏o ̋e niu, a przed spa wa niem ar ku szy za po mo cà sznu ra spa wal ni cze go, za wsze od -
cze kaç 24 do 48 go dzin. Nie roz po czy naç spa wa nia, do pó ki klej nie wy schnie ca∏ ko wi cie.
Wszyst kie zgrze wa ne ∏à cze nia sà fre zo wa ne ma szy nà fre zu jà cà lub na rz´ dziem do fre zo wa nia
z ostrzem wy ko na nym z twar de go me ta lu.
Spa waç na le ̋ y z u˝y ciem dy szy spa wa jà cej Tar kett „Spe ed We lding Noz zle” (nr ka ta lo go wy
32951179) lub in nej rów no wa˝ nej. Na st´p nie przy ciàç sznur spa wal ni czy spe cjal nym no ̋em
(nr ka ta lo go wy 32951172). Je ̋e li wznie sio ne cz´ Êci wy t∏o czo ne go wzo ru sà zbyt bli sko szwu,
Êciàç je tak, jak li ni´ spa wa nia (no ̋em do spa wu).
UWA GA: przed przy ci na niem nadmiaru sznura spa wy mu szà osty gnàç do tem pe ra tu ry po miesz -
cze nia. Przy ci na nie roz po czy naç tam, gdzie roz po czy na ∏o si´ spa wa nie. Ca ∏e przy ci na nie spa -
wu za le ca si´ wy ko ny waç w dwóch eta pach: przy ci na nie zgrub ne i do k∏ad ne. Przy u˝y ciu no -
˝a przy kra wa jà ce go mo˝ na wy ko ny waç przy ci na nie zgrub ne i do k∏ad ne, ob ra ca jàc nó˝. Pod czas
do k∏ad ne go przy ci na nia spa wu, nó˝ ob ró ciç stro nà row ko wa nà do gó ry.

• Ru ry
Je Êli to mo˝ li we, naj le piej uni kaç prze cho dze nia rur przez pod ∏o g´, wy ko nu jàc od po wied ni
uk∏ad pod czas pro jek to wa nia instalacji rur (gru pu jàc wy lo ty pio no we w ka na le ob s∏u go wym
lub umiesz cza jàc je w miej scach po dzia ∏u).
Wo kó∏ rur przy Êcia nach na ciàç ar kusz i do ci snàç go do ru ry, two rzàc ko∏ nierz. W miej scach wà -
skich lub cia snych, po mi´ dzy ru ra mi a Êcia na mi, przy ci naç, jak po ka za no na ry sun ku li nià
krop ko wa nà.
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Tuleje wodoszczelne

Ârednica* Numer katalogowy Opakowanie

8 - 12 mm 1420 001

11 - 15 mm 1420 002

24 tuleje + 12 zacisków

24 tuleje + 12 zacisków

24 tuleje + 12 zacisków

24 tuleje + 12 zacisków

24 tuleje + 12 zacisków

24 tuleje + 12 zacisków

24 tuleje + 12 zacisków

6 tulei + 3 zaciski

1 tuleja

1 tubka = 160 ml

15 - 19 mm 1420 003

18 - 22 mm 1420 004

21 - 26 mm 1420 005

26 - 31 mm 1420 006

30 - 35 mm 1420 007

35 - 42 mm 1420 008

100 - 127 mm 1420 009

Klej do 1260 021®

®

* Pierwsza cyfra wskazuje Êrednic´ górnej cz´Êci, druga - przy wy˝∏obieniu

In sta lo wa nie wy k∏a dzi ny pod ∏o gowej

• Uszczel nie nia i za ci ski STO SET (tu le je wo dosz czel ne)

Mo˝ li we jest utwo rze nie wo dosz czel ne go wy koƒ cze nia dla rur o ma ∏ej Êred ni -
cy. Po za mon to wa niu wy k∏a dzi ny na le ̋y za pew niç od po wied nie miej sce (wol -
na prze strzeƒ 4 cm po mi´ dzy i za ru ra mi), mu szà te˝ byç za pew nio ne spe cjal -
ne za bez pie cze nia w po sta ci pre fa bry ko wa nych os∏on (tu le je STO SET). Przed
za k∏a da niem tu lei wy ko naç spa wa nie na go rà co wy ci´ç (pod ∏o ga i Êcia na).
Ilu stra cje obok po ka zu jà ró˝ ne fa zy za k∏a da nia uszczel nieƒ:
1 – przy pod sta wie ru ry za ∏o ̋ yç mem bra n´ RA DO NIX
2 – Po prze ci´ ciu tu lei, na pod sta w´ na ∏o ̋ yç p∏yn ny klej (V1008).
3 – Umie Êciç tu le j´ i skle jaç po ∏à cze nie (klejem V1008).
4 – Wy re gu lo waç pier Êcieƒ za ci ska jà cy tak, by utrzy my wa∏ tu le j´ pod czas

wy sy cha nia p∏yn ne go kle ju.
5 – zdjàç pier Êcieƒ.
Gdy sto so wa na jest Êred ni ca spe cjal na (bez od po wied ni ka STO SET), utwo rzyç
tu le j´, u˝y wa jàc wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej (zgrza nej – przy kle jo nej przy pod -
sta wie i zgrza nej – skle jo nej pio no wo w miej scu z∏à cza).

• Kle je nie na zim no – klej V1008
Klej (spaw na zim no) V1008 jest u˝y wa ny do ∏à cze nia tu lei wo dosz czel nych, a wi´c za pew nia
za bez pie cze nie przed prze ni ka niem wo dy.
Klej V1008 jest do star cza ny w tu bach z koƒ ców kà apli ka cyj nà i jest pa ko wa ny w pu de∏ ka po
10 tub (numer katalogowy 1419 001); je go sk∏ad wy ma ga prze strze ga nia in struk cji po da nych
na opa ko wa niu i w ulot kach.

3

4

5
Klej

Klej

2

Klej

1
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Rys. 1   Z listwà wyobleniowà i listwà wyrównujàcà

Listwa wyrównujàca PJ 30

Aquarelle Wall HFS

Aquarelle Wall HFS

(Zak∏adka)

Listwa wyobleniowa R= 25mm

Rys. 2   Z masà wyrównujàcà

Masa wyrównujàca

(Zak∏adka)

Granit Multisafe

Granit Multisafe

Rys. 1   Z listwà wyobleniowà i listwà wyrównujàcà

Listwa wyrównujàca PJ 30

Aquarelle Wall HFS

Aquarelle Wall HFS

(Zak∏adka)

Listwa wyobleniowa R= 25mm

Rys. 2   Z masà wyrównujàcà

Masa wyrównujàca

(Zak∏adka)

Granit Multisafe

Granit Multisafe

In sta lo wa nie wy k∏a dzi ny Êcien nej

��� PRZY GO TO WA NIE ÂCIAN

Za le ca si´ usu nàç po przed nie wy k∏a dzi ny lub tapety ze Êcian. W przy pad ku Êciany z ce g∏y lub
pod ∏o ̋ y po ro wa tych na ∏o ̋ yç od po wied ni pod k∏ad. Nie u˝y waç far by, na wet roz cieƒ czo nej.

• Mon ta˝ wy k∏a dzi ny Êcien nej

Ar ku sze przy ciàç 24 go dzi ny przed kle je niem. Mi ni mal na tem -
pe ra tu ra oto cze nia pod czas mon ta ̋u +15oC.
Przed roz po cz´ ciem mon ta ̋u wy k∏a dzi ny Êcien nej, gór na kra w´dê
co ko ∏u wy ko na ne go z wy k∏a dzi ny pod ∏o go wej po win na byç wy -
rów na na za po mo cà wo do od por nej ma sy wy rów nu jà cej, któ rà na -
le ̋y prze szli fo waç w ce lu uzy ska nia p∏yn ne go po ∏à cze nia (rys. 2).
W tym sa mym ce lu mo gà byç rów nie˝ u˝y wa ne pro fi le Tar kett
PJ 30 (nr katalogowy 1418001), in sta lo wane z za sto so wa niem

od po wied nie go kle ju (res. 1).
Uwa ga: W ce lu otrzy ma nia do sko na ∏ej na k∏ad ki wo do od por nej na wy wi ni´ tà wy k∏a dzi n´ pod -
∏o gi, za le ca my Êci naç nie rów no Êci od po wied nim na rz´ dziem (no ̋em do spo in).
Od po wied nio do ja ko Êci po ∏à cze nia po mi´ dzy Êcia na mi i pod ∏o ga mi i zgod nie z miej sco wy mi
prze pi sa my bu dow la ny mi, mo ̋e my sto so waç jed nà z dwóch po ka za nych ni ̋ej me tod za k∏a da nia:

• Uwa ga
Ar ku sze, któ re nie mo gà byç na ci na ne w na ro˝ ni kach i z∏à czach, mu szà byç umiesz czo ne mo˝ -
li wie naj da lej od ob sza ru mo kre go i przy naj mniej 10 cm od na ro˝ ni ka. Na le ̋ y przy tym umo˝ -
li wiç wy ko na nie przy naj mniej 3 cm za k∏ad ki na wy wi ni´ cie pod ∏o gi.

Montaż�pio�no�wy
Ar ku sze mo gà byç za k∏a da ne pio no wo i mon to wa ne na ca ∏à wy so koÊç po miesz cze nia (sàsied-
nie ar ku sze od wró co ne o 180o, w celu unikni´cia ró˝nic w odcieniach).
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In sta lo wa nie 
wy k∏a dzi ny Êcien nej

Mon�taż�po�zio�my
Wy k∏a dzi na Êcien na Aqu arel le Wall HFS mo ̋e byç in sta lo wa na
po zio mo z rów no cze snym za sto so wa niem bor de ru Êcien ne go
Aqu arel le Wall Bor der o wy so ko Êci 49 cm dla za pew nie nia do -
sko na ∏ej ochro ny przed wo dà na ca ∏ej wy so ko Êci po miesz cze nia.
Bor der Êcien ny jest za k∏a da ny po za mon to wa niu wy k∏a dzi ny Êci-
en nej Aqu arel le Wall HFS. Po win no si´ go na k∏a daç na gór ny
brzeg z za k∏ad kà przy naj mniej 2 cm. Do mon ta ̋u sto so waç tyl -
ko klej akry lo wy.

• Na k∏a da nie kle ju
Na Êcia n´, na ca ∏ej sze ro ko Êci ar ku sza a˝ do co ko ∏u, na ∏o ̋ yç klej akry lo wy za le ca ny przez Tar -
kett, u˝y wa jàc pac ki z drob ny mi zàb ka mi (220 do 250 g/m2), za czy na jàc od pionowej li nii na -
ry so wa nej uprzed nio o∏ów kiem na Êcia nie.
Po cze kaç, a˝ klej osià gnie za le ca nà lep koÊç, na st´p nie przy ∏o ̋ yç pierw szy ar kusz, zaczynajàc
od wyznaczonej li nii na Êcia nie. Uk∏a daç bar dzo sta ran nie.
Na nieÊç klej na dal szà cz´Êç Êcia ny i za ∏o ̋ yç od wró co ny o 180o dru gi ar kusz, do ciskajàc go
szczel nie brzeg do brze gu (wa˝ ne: przed tem spraw dziç g∏adkoÊç kra w´ dzi) lub na k∏a da jàc
brze gi na za k∏ad k´ oko ∏o 3 cm.
W przy pad ku monta˝u na za k∏ad k´, w ce lu dok∏adnego doci´cia z∏à cza, na grze waç r´cz nà
dmu cha wà i przy ci naç pro stym ostrzem przez dwa arkusze lub u˝y waç na ci na ka kom bi no wa -
ne go (patrz stro na 26).

• Na ro˝ ni ki

Na�roż�nik�we�wnętrz�ny
W ce lu utwo rze nia na ro˝ ni ka, u˝yç wa∏ ka do na ro˝ ni ków, na grze wa jàc wy k∏a dzi n´ dmu cha wà
grzej nà, by u∏twiç jej formowanie. Gdy na ro˝ nik Êcia ny nie jest pro sty, przy ciàç wy k∏a dzi n´
pio no wo, przy naj mniej 10 cm od na ro˝ ni ka i kon ty nu owaç mon ta˝.

Na�roż�nik�ze�wnętrz�ny
Za k∏a daç wy k∏a dzi n´, na no szàc klej na arkusz i Êcian´, u˝y wa -
jàc przy tym kle ju 5 cm po ka˝ dej stro nie na ro˝ ni ka.
W przy pad ku na ro˝ ni ka nie za cho wu jà ce go pio nu, przy ciàç
10 cm od na ro˝ ni ka i kon ty nu owaç za k∏a da nie wy k∏a dzi ny.

• Za k∏ad ka na wy wi ni´ ciu
Przy ciàç Aqu arel le Wall HFS na wy so ko Êci 7 cm od pod ∏o gi
uwzgl´d nia jàc za k∏ad k´ 3 cm, u˝y wa jàc na ci na ka kom bi no wa -
ne go, na st´p nie na ∏o ̋ yç klej akry lo wy.
Uwa ga: nad miar wy k∏a dzi ny w na ro˝ ni ku we wn´trz nym b´ dzie wch∏o ni´ ty przy za sto so wa niu
dmuchawy z go rà cym po wie trzem i wa∏ ka do na ro˝ ni ków.

Od po wied nio do ja ko Êci po ∏à cze nia po mi´ dzy Êcia na mi i pod ∏o ga mi, i zgod nie z miej sco wy mi
nor ma mi bu dow la ny mi, mo ̋e my po st´ po waç we d∏ug jed nej z dwóch po ni˝ szych me tod:

24
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Po przyklejeniu wy k∏a dzi ny Êcien nej

• Spa wa nie z∏à cza na go rà co
Z∏à cze na le ̋ y wy fre zo waç za po mo cà na rz´ dzia do fre zo wa nia wy k∏a dzi ny Êcien nej pro wa dzo -
ne go wzd∏u˝ gru bej li nij ki.
Spa waç na go rà co od gó ry do do ∏u, u˝y wa jàc dy szy Spe ed We lding Noz zle.
Przy ci naç w dwóch eta pach, u˝y wa jàc spe cjal ne go no ̋a, przy ci na nie wst´p ne przy u˝y ciu pro -
wad ni cy, przy ci na nie wy koƒ cza jà ce no ̋em bez pro wad ni cy (patrz rysunki poni˝ej).

��� LI STWY USZCZEL NIA JÑ CE I PRO GO WE
Na sza gwa ran cja jest za cho wy wa na, gdy wy k∏a dzi ny pod ∏o -
go we lub Êcien ne zo sta nà prze dziu ra wio ne, pod wa run kiem,
˝e przed mo co wa niem ak ce so riów i urzà dzeƒ sa ni tar nych za
po mo cà Êrub zo sta nà za sto so wa ne wo dosz czel ne za tycz ki lub
gdy wn´ trze za tycz ki jest wy pe∏ nio ne od po wied nim Êrod kiem
wo dosz czel nym (ty pu po li ure ta n lub po li mer MS).
Po nad to po mi´ dzy sty ka jà ce si´ po wierzch nie mu si byç na -
∏o ̋o ny wo do od por ny Êro dek uszczel nia jà cy.

Na przy k∏ad: pod czas in sta lo wa nia WC (z musz là za wie sza -
nà na Êcia nie), po st´ po waç jak po da no wy ̋ej oraz do dat ko -
wo, przed za k∏a da niem musz li, u˝yç pod musz là wo do od -
por ne go Êrod ka uszczel nia jà ce go.

U˝y waç od po wied nie go Êrod ka uszczel nia jà ce go (ty pu akry -
lo we go, po li ure ta no we go lub po li me ru MS) wo kó∏ ram
drzwi, w pod sta wie wy k∏a dzi ny Êcian i wo kó∏ wszel kich mo -
co waƒ za k∏a da nych po przyklejeniu Aquarelle Wall.

Do st´p na jest rów nie˝ li stwa pro go wa z sza rej gu my do ∏a -
zie nek: o sze ro ko Êci 10 cm i w rol kach o d∏u go Êci 20 m.
Li stwa pro go wa (nu mer za mó wie nia 1255 748) po sia da
uszczel nie nie miesz ko we, któ re two rzy prze szko d´ dla wo -
dy i ugi na si´ pod na ci skiem stóp i kó∏ wóz ków.
Li stwa pro go wa jest przy kle ja na do pod ∏o ̋a za po mo cà od -
po wied nie go kle ju, a wy k∏a dzi na pod ∏o go wa jest uk∏a da na
po obu stro nach na j´ zycz ku li stwy pro go wej (1 cm) za po -
mo cà kle ju akry lo we go.
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Li sta za le ca nych na rz´ dzi i kle jów

��� NA RZ¢ DZIA
Opis Pod∏oga Âciana JANSER ROMUS

1 Spa war ka r´cz na (dmu cha wa r´cz na) x x 226 110 000 95 047

2 Wa ∏ek do ci sko wy (wa ∏ek na ro˝ ni ko wy) x x 224 400 123 95 135

3 D∏ut ko do Êcia ny lub x 95 125
D∏ut ko z pro wad ni cà x 262 601 000 95 180

4 Gru ba li nij ka x 91 580

5 Trój kàt na dy sza „szyb ka”
(dy sza do zgrze wa nia Spe ed We lding Noz zle) x x 224 700 300 95 030
lub Dy sza uni wer sal na x x 224 400 300 95 040

6 Nó˝ ksi´ ̋ y co wy (nó˝ ∏o pat ko wy) x x 262 621 000 95 140

7 Pro wad ni ca przy ci na nia (pro wad ni ca ∏o pat ki) x x 262 625 000 95 150

8 Spa war ka r´cz na (KIT – kompletny zestaw) x x 95 079
Spa war ka r´cz na (dmu cha wa r´cz na) x x 224 818 000 95 080
Spa war ka r´cz na (dmu cha wa r´cz na) 
do wy wi ja nia i wy kaƒ cza nia x 224 815 000 95 082

9 Nó˝ do spo in (do wy k∏a dzin pod ∏o go wych wy t∏a cza nych)
x x

lub Na rz´ dzie przy ci na jà ce (Przy ci nak wà ski) x 262 609 100 95172
lub Na rz´ dzie przy ci na jà ce („Slim” lub „Trim”) x 262 609 300 95182

10 Wzor nik kà to wy (p∏a ski) lub x 95 445
Wzor nik kà to wy (wy gi´ ty pod kà tem 45o) x 95 446

11 Ry sik do Êcia ny lub x 222 430 000 95 430
Ry sik Com bi x 262 130 000 93 355

12 Dy sza „∏a b´ dzia szy ja” (Swan Neck) lub x 224 810 040 95044
Dy sza do wy koƒ cza nia kà tów x 224 810 050 95 039

13 No ̋yk przy ci na jà cy x 262 610 000 95 160

14 G∏a dzik kor ko wy x x 262 380 000 93 145

15 G∏a dzik x 93 150

��� KLEJE

PRODUCENT KLEJ

Kiesel  MegaStar

Bautec  TEC 1 

Mapei   Ultra Bond Eco 308

HENKEL THOMSIT K188

UZIN KE 2000 S 

CEGECOL SNC TRIFIX SUPER

HENKEL THOMSIT K188

UZIN KE 2000 S

UWAGA: Przed zastosowaniem kleju prosimy o kontakt z jego producentem w sprawie
instrukcji stosowania26
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Wetroom Concept – Czyszczenie i konserwacja

• Czyszczenie wyk∏adziny pod∏ogowej
Przed roz po cz´ ciem eks plo ata cji wyczy Êciç neu tral nym de ter gen tem

• Co dzie ne czysz cze nie me cha nicz ne lub r´cz ne
Szo ro waç z u˝y ciem neu tral ne go de ter gen tu (ph 6/8)

• Okre so wa kon ser wa cja
Czysz cze nie na mo kro z u˝y ciem de ter gen tu al ka licz ne go (ph 8/10). W za le˝ no Êci od po trzeb
mo ̋e byç ko niecz ne u˝y cie Êrod ków de zyn fek cyj nych, Êrod ków od t∏usz cza jà cych i/lub usu wa -
jà cych osa dy.

• Re no wa cja
Nie wy ma ga na pod wa run kiem pro wa dze nia re gu lar ne go czysz cze nia wg po ni˝ szych za sad. 
Je Êli wy ma ga na jest re no wa cja (grun tow ne czysz cze nie) na le ̋ y sto so waç jed nà z me tod:

• Czyszczenie Êcian (raz w miesiàcu)
Myç Êciany gàbkà z u˝yciem neutralnego detergentu. Sp∏ukiwaç czystà wodà.

Aby uniknàç gromadzenia si´ brudnych Êladów, nale˝y dok∏dnie sp∏ukiwaç u˝yte Êrodki do
czyszczenia.
Zawsze postepowaç zgodnie z zaleceniami producenta Êrodków czyszczàcych (dozowanie,
metody u˝ywania itd...)
Unikaç mieszania produktów ró˝nych producentów.

Maszynowe

Mycie z u˝yciem jednotarczowej 
szorowarki lub kombi-maszyny 

przy u˝yciu szczotek 
i detergentu alkalicznego.

Ręczne

Metoda identyczna 
jak w okresowej konserwacji 

z u˝yciem szczotki i detergentu.
Sp∏ukaç czystà wodà.
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Safetred�
Aqua

3816 103 3816 106 3816 107 3816 108 3816 110

3816 111 3816 112 3816 113 3816 116 3816 119

3816 100 3816 101

No wa ko lekcja 2010
wykładzina podłogowa antypoślizgowa do pomieszczeń

mokrych. Jej najważniejsze właściwości to:

� wysoki stopień antypoślizgowości w warunkach mokrych

- r11 w teście rampy

� komfort dla bosej stopy również w warunkach mokrych

� Safety clean Xp pUr - najlepsze zabezpieczenie poliure-

tanowe na rynku dla łatwej konserwacji podłogi

� poprawiona elastyczność dla łatwiejszej instalacji

w narożnikach, przy odpływach i drenach

� własności antypoślizgowe niezmienne przez całe życie

wykładziny

� odporność na rozwój bakterii i grzybów dzięki zabezpie-

czeniu Biostat
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Wyk∏adzina Êcienna Aquarelle Wall, Toro EL
Zachodniopomorskie centrum Onkologii w Szczecinie

Przyk∏adowe realizacje
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Wetroom concept

W celu otrzymania dodatkowych informacji technicznych, prosimy o kontakt z Tarkett.

Dane techniczne Norma Granit Multisafe Aquarelle Wall HFS Safetred Aqua

Klasa u˝ytkowa EN 685
EN 259
UPEC

23
32
EN 13845 ESb

31
Do intensywnego
u˝ytkowania

GruboÊç ca∏kowita EN 428 2.50 mm 2.00 mm 0.92 mm
Warstwa u˝ytkowa EN 429 2.00 mm 0.12 mm
Waga ca∏kowita EN 430  3 060 g/m 2 3 000 g/m 21 500 g/m2

ÂcieralnoÊç  
(ubytek gruboÊci)

EN 660-2
EN 660-1

Grupa P: ≤ 4.00 mm3 
Grupa P: ≤ 0.15 mm3 

Poni˝ej 10% utraty
czàstek antypoÊlizgowych

-

-

≤ 2 mm
≤ 3 mm

Wgniecenie resztkowe EN 433 oko∏o 0.03 mm < 0.1 mm

StabilnoÊç wymiarów EN 434 � 0.40% Pod∏u˝na: ≤ 0.60 mm
Poprzeczna: ≤ 0.20 mm

OdpornoÊç na zwijanie  
pod wp∏ywem ciep∏a

EN 434 - ≤ 0.8%�

Klasa ogniotrwa∏oÊci

Atest morski

EN 13501-1

IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653 

Bfl s1 B-s2, Bfl s1 przyklejone 
do pod∏o˝a
> 8 kW/m2

d0 na podk∏adzie
gipsowym lub niepalnym
pod∏o˝u klasy A1 lub A2

W∏aÊciwoÊci  
antypoÊlizgowe

DIN 51130
EN 13893

R10
µ ≥ 0.3

R11
µ ≥ 0.3

-

Test bosych stóp DIN 51097 Klasa C Klasa C(27°) -
OdpornoÊç spawów (N/50mm) EN 684 - ≥ 150

W∏aÊciwoÊci 
elektrostatyczne

EN 1081
EN 1815

oko∏o 1010 ohms oko∏o 1010 ohms
< 

≤ 0.25%≤ 

2 kV < 2 kV
-

T∏umienie akustyczne EN ISO 140-8
EN 717/2

∆Lw = + 4 dB 6 dB
74 dB

Biostat
Wysoka odpornoÊç

-

Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 αw - 0.05 (H)
OdpornoÊç chemiczna EN 423 Dobra odpornoÊç Dobra odpornoÊç Dobra odpornoÊç
OdpornoÊç na rozwój
bakterii i grzybów

NF EN ISO 846 Nie sprzyja namna˝aniu
bakterii

Sanitized(R)

Wysoka odpornoÊç

Przenikanie ciep∏a 
Mo˝l. stos. ogrzew. pod∏ogow.

EN 12524 0.013 m2 K/W
Nadaje si´ do max 27°C Nadaje si´ do max 27°C

0.01 m2 K/W-

Liczba kolorów 18 + 3 bordery 12

Dostarczana w postaci EN 

1 2

Trwa∏oÊç barw ≥ 6EN ISO 105-B 02

426
EN 259

Rolki 25 x 2 m Rolki 20 x 2 m
Rolki 35 x 2 m
Bordery 49 cm x 30-35 m

Aquarelle 
Wall HFS Sznur spawlaniczy Kod NCS 

3942 018 1292991 S 1010-B 
3942 019 1287260 S 1015-Y10R
3942 020 1287261 S 1002-Y
3942 021 1287262 S 2020-R90B
3942 022 1287263 S 1510-R90B
3942 023 1287264 S 1010-B70G
3942 024 1287265 S 0907-B80G
3942 025 1287266 S 1015-G60Y
3942 026 1287267 S 1020-Y10R
3942 027 1287268 S 1015-Y30R
3942 028 1287269 S 1020-Y30R
3942 029 1287270 S 2030-Y50R
3942 030 1287271 S 1015-Y50R
3942 031 1289514 S 1005-Y40R
3942 032 1288123 S 0804-Y30R
3942 033 1288126 S 1500-N
3942 034 1292801 S 1000-N
3942 035 1287272 S 1005-R20B

Granit
Multisafe

3476 331 1287244 S 1010-B70G
3476 332 1287245 S 1015-G60Y
3476 333 1287246 S 1005-R20B
3476 334 1287247 S 2030-Y50R
3476 335 1287248 S 1020-Y30R
3476 379 1292379 S 1510-R90B
3476 383 1292383 S 0804-Y30R
3476 770 1288255 S 1005-Y40R
3476 772 1291772 S 1015-Y30R
3476 776 1292656 S 2020-R90B
3476 779 1292617 S 0907-B80G
3476 782 1294680 S 1500-N

Sznur spawlaniczy Kod NCS Safetred 
Aqua

3816 100 1287290
3816 101 1288322
3816 103 1287285
3816 106 1287369
3816 107 1287289
3816 108 1292383
3816 110 1287017
3816 111 1292379
3816 112 1288410
3816 113 1294071
3816 116 1287012
3816 119 1287255

Sznur spawlaniczy

0575

Granit Multisafe

Wyk∏adzina Êcienna Aquarelle Wall, Toro EL
w bloku operacyjnym Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie30
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Wetroom concept

W celu otrzymania dodatkowych informacji technicznych, prosimy o kontakt z Tarkett.

Dane techniczne Norma Granit Multisafe Aquarelle Wall HFS Safetred Aqua

Klasa u˝ytkowa EN 685
EN 259
UPEC

23
32
EN 13845 ESb

31
Do intensywnego
u˝ytkowania

GruboÊç ca∏kowita EN 428 2.50 mm 2.00 mm 0.92 mm
Warstwa u˝ytkowa EN 429 2.00 mm 0.12 mm
Waga ca∏kowita EN 430  3 060 g/m 2 3 000 g/m 21 500 g/m2

ÂcieralnoÊç  
(ubytek gruboÊci)

EN 660-2
EN 660-1

Grupa P: ≤ 4.00 mm3 
Grupa P: ≤ 0.15 mm3 

Poni˝ej 10% utraty
czàstek antypoÊlizgowych

-

-

≤ 2 mm
≤ 3 mm

Wgniecenie resztkowe EN 433 oko∏o 0.03 mm < 0.1 mm

StabilnoÊç wymiarów EN 434 � 0.40% Pod∏u˝na: ≤ 0.60 mm
Poprzeczna: ≤ 0.20 mm

OdpornoÊç na zwijanie  
pod wp∏ywem ciep∏a

EN 434 - ≤ 0.8%�

Klasa ogniotrwa∏oÊci

Atest morski

EN 13501-1

IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653 

Bfl s1 B-s2, Bfl s1 przyklejone 
do pod∏o˝a
> 8 kW/m2

d0 na podk∏adzie
gipsowym lub niepalnym
pod∏o˝u klasy A1 lub A2

W∏aÊciwoÊci  
antypoÊlizgowe

DIN 51130
EN 13893

R10
µ ≥ 0.3

R11
µ ≥ 0.3

-

Test bosych stóp DIN 51097 Klasa C Klasa C(27°) -
OdpornoÊç spawów (N/50mm) EN 684 - ≥ 150

W∏aÊciwoÊci 
elektrostatyczne

EN 1081
EN 1815

oko∏o 1010 ohms oko∏o 1010 ohms
< 

≤ 0.25%≤ 

2 kV < 2 kV
-

T∏umienie akustyczne EN ISO 140-8
EN 717/2

∆Lw = + 4 dB 6 dB
74 dB

Biostat
Wysoka odpornoÊç

-

Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 αw - 0.05 (H)
OdpornoÊç chemiczna EN 423 Dobra odpornoÊç Dobra odpornoÊç Dobra odpornoÊç
OdpornoÊç na rozwój
bakterii i grzybów

NF EN ISO 846 Nie sprzyja namna˝aniu
bakterii

Sanitized(R)

Wysoka odpornoÊç

Przenikanie ciep∏a 
Mo˝l. stos. ogrzew. pod∏ogow.

EN 12524 0.013 m2 K/W
Nadaje si´ do max 27°C Nadaje si´ do max 27°C

0.01 m2 K/W-

Liczba kolorów 18 + 3 bordery 12

Dostarczana w postaci EN 

1 2

Trwa∏oÊç barw ≥ 6EN ISO 105-B 02

426
EN 259

Rolki 25 x 2 m Rolki 20 x 2 m
Rolki 35 x 2 m
Bordery 49 cm x 30-35 m

Aquarelle 
Wall HFS Sznur spawlaniczy Kod NCS 

3942 018 1292991 S 1010-B 
3942 019 1287260 S 1015-Y10R
3942 020 1287261 S 1002-Y
3942 021 1287262 S 2020-R90B
3942 022 1287263 S 1510-R90B
3942 023 1287264 S 1010-B70G
3942 024 1287265 S 0907-B80G
3942 025 1287266 S 1015-G60Y
3942 026 1287267 S 1020-Y10R
3942 027 1287268 S 1015-Y30R
3942 028 1287269 S 1020-Y30R
3942 029 1287270 S 2030-Y50R
3942 030 1287271 S 1015-Y50R
3942 031 1289514 S 1005-Y40R
3942 032 1288123 S 0804-Y30R
3942 033 1288126 S 1500-N
3942 034 1292801 S 1000-N
3942 035 1287272 S 1005-R20B

Granit
Multisafe

3476 331 1287244 S 1010-B70G
3476 332 1287245 S 1015-G60Y
3476 333 1287246 S 1005-R20B
3476 334 1287247 S 2030-Y50R
3476 335 1287248 S 1020-Y30R
3476 379 1292379 S 1510-R90B
3476 383 1292383 S 0804-Y30R
3476 770 1288255 S 1005-Y40R
3476 772 1291772 S 1015-Y30R
3476 776 1292656 S 2020-R90B
3476 779 1292617 S 0907-B80G
3476 782 1294680 S 1500-N

Sznur spawlaniczy Kod NCS Safetred 
Aqua

3816 100 1287290
3816 101 1288322
3816 103 1287285
3816 106 1287369
3816 107 1287289
3816 108 1292383
3816 110 1287017
3816 111 1292379
3816 112 1288410
3816 113 1294071
3816 116 1287012
3816 119 1287255

Sznur spawlaniczy

0575

Granit Multisafe

31

Waterproof PL 2010:Wetroom  5-05-10  12:47  Page 31



Pr
ep

re
ss

 &
 P

rin
t:

 P
al

et
a-

Ar
t 

(0
22

) 
62

2 
18

 0
1

Lubelskie

Mazowieckie

Podlaskie
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- Mazurskie
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Kujawsko-
Pomorskie

Pomorskie

Lubuskie

DolnoÊlàskie

Âlàskie
Opolskie

Ma∏opolskie

Podkarpackie

¸ódzkie

Gdaƒsk

Szczecin
Olsztyn

Bia∏ystok

Warszawa

Lublin

¸ódê

Gorzów Wlkp.

Poznaƒ
Toruƒ

Bydgoszcz

Kielce

Rzeszów
Kraków

Opole Katowice

Wroc∏aw

Zielona
Góra

Âwi´to-
krzyskie

NASI PRZEDSTAWICIELE:
Arkadiusz Apolinarski
Product Sales Manager
Tel. kom. 0601 285 331
e-mail: arkadiusz.apolinarski@tarkett.com

Marian Kaêmierczak
Tel. kom. 0603 684 890
e-mail: marian.kazmierczak@tarkett.com

Piotr Friedrich
Tel. kom. 0693 465 232 
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