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Przed rozpoczęciem montażu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją z uwzględnieniem 

odpowiednich norm krajowych. 

1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja 

Podłogi  należy przewozić i przechowywać w pozycji leżącej. Przed rozpoczęciem instalacji podłogę należy 

aklimatyzować  w temperaturze pokojowej w zamkniętych opakowaniach przez co najmniej 48 godzin. Foliowe 

opakowania należy otworzyć dopiero, kiedy jesteśmy przygotowani do montażu. Temperatura w trakcie instalacji 

oraz  przed jej rozpoczęciem powinna wynosić nie mniej niż 180 C. 

2. Kontrola 

Przystępując do instalacji, sprawdź panele w świetle dziennym pod względem jakości powierzchni, odcieni, itp. 

Ponadto należy skontrolować czy podłoże i warunki w miejscu montażu odpowiadają specyfikacjom podanym w 

niniejszej instrukcji. Jeżeli kontrola wypadnie niepomyślnie, nie należy instalować kwestionowanych elementów     

i należy skontaktować się z dostawcą. Producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z niewłaściwie 

przygotowanego podłoża, wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do klejenia i pielęgnacji 

podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we 

wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg Corkcomfort. 

3. Wymagania dotyczące podłoża 

Ogólne: Płytki podłogowe  mogą być instalowane wewnątrz pomieszczeń na równych, silnych, płaskich podłożach 

cementowych lub drewnianych. W przypadku konieczności instalacji na innym podłożu prosimy o kontakt                

z dostawcą podłogi. Podłoże musi być wypoziomowane, całkowicie suche, czyste oraz wolne od wszelkich 

czynników mogących utrudnić klejenie. Należy stosować gruntówki i masy samopoziomujące właściwe dla danego 

rodzaju podłoża. 

Izolacja przeciwwilgociowa: Niezależnie od wieku podłoża zawsze istnieje ryzyko, że jest ono zawilgocone. Z tego 

powodu należy koniecznie upewnić się, że podkład posiada wykonaną prawidłowo izolację przeciwwilgociową. 

Maksymalny poziom wilgotności w podkładach cementowych nie może przekraczać 2% a podkładach 

anhydrytowych 0,5% (badane higrometrem CM). 

4. Zalecenia dotyczące montażu 

Pomiar pomieszczenia: Przy użyciu sznurka z talkiem ustal środek pomieszczenia wyznaczając linie pomiędzy 

środkiem przeciwległych ścian. Sprawdź, czy narysowane linie tworzą między sobą  kąt 90 stopni. Jeśli płytki 

będą układane diagonalnie, wyznacz dwie diagonalne linie pomiędzy tymi, wyznaczonymi wcześniej pod 

kątem 90 stopni. 

Sprawdzenie wymiarów: Upewnij się, czy płytki przycinane do ścian będą miały szerokość nie mniejszą niż 5 

cm. Sprawdź to, układając płytki bez klejenia od środka pomieszczenia. W przypadku, gdyby było to 

konieczne, wyznacz nowe linie, przesuwając je równolegle w stosunku do poprzednio wyznaczonych. 
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Układanie: Do klejenia należy stosować tylko produkty, które są zaakceptowane, sprawdzone i zalecane przed 

producenta podłogi. Klej należy stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania, rozprowadzając go 

równomiernie cienką warstwą przy użyciu odpowiednich narzędzi. Należy ściśle stosować się do zalecanych 

czasów schnięcia i klejenia zawartych w instrukcjach na opakowaniach kleju. Instalację  należy rozpocząć od 

środka pomieszczenia  wzdłuż wyznaczonych wcześniej linii. Polecamy układanie płytek w tzw. cegiełkę. 

5. Profilaktyka 

Jeżeli w pomieszczeniach, w których została zainstalowana podłoga  są prowadzone prace remontowe lub  

budowlane, należy skutecznie zabezpieczyć jej powierzchnię  przed zniszczeniem, stosując tekturę falistą, płyty 

pilśniowe, sklejkę, itp. Nie wolno przesuwać mebli bezpośrednio  po podłodze. Należy stosować podkładki filcowe 

pod nóżki mebli.  Kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymogi normy DIN 68131. Przy wejściach do 

pomieszczeń należy stosować dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające piasek, żwir i wodę. Nigdy nie 

należy stosować mat czyszczących na spodzie z lateksu lub gumy ponieważ pozostawiają one trwałe ślady na 

powłokach lakierowanych. Unikaj zawilgocenia podłogi. Idealne warunki dla podłogi, jakie powinno się 

utrzymywać w trakcie eksploatacji, to wilgotność względna powietrza w zakresie 35-65% i temperatura około 

20oC. Jeśli jest to konieczne, należy stosować nawilżacze powietrza. Korek to naturalny materiał i ma tendencje do 

płowienia, gdy jest narażony na silne działanie słońca. Aby zminimalizować ten efekt należy stosować żaluzje lub 

zasłony.  

6. Czyszczenie i konserwacja 

Do codziennego czyszczenia należy używać odkurzacza lub wilgotnej ścierki. Okresowo podłogę należy 

konserwować przy użyciu środków do konserwacji podłóg korkowych zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu 

każdego produktu. Podłogę myjemy lekko wilgotną szmatką i wycieramy zawsze do sucha. 

Konserwacja na mokro jest absolutnie zabroniona. Nie wolno używać żadnych produktów do szorowania. 

 

MONTAŻ PRZY UŻYCIU KLEJU W-240 

Niezbędne narzędzia i materiały: 

Wałek welurowy lub specjalna szpachelka, taśma do mierzenia, nóź segmentowy do wykładzin, ołówek, przymiar 

kątowy, sznurek, szmatka, młotek gumowy, walec dociskowy. 

 

Przy użyciu wałka welurowego nakładaj klej na spód płytek równomierną, cienką warstwą tak, aby uzyskać 

jednolitą, zamkniętą powłokę. Posmarowane płytki muszą schnąć przez co najmniej 60-90 minut (w zależności od 

temperatury i wilgotności powietrza). Po tym czasie klej powinien być całkowicie przezroczysty. Przed nałożeniem 

kleju na podłoże sprawdź, czy jest ono właściwie odkurzone. Następnie posmaruj podłoże i poczekaj aż klej 

dokładnie wyschnie. Czas schnięcia na podłożu chłonnym wynosi ok. 30 minut, a 60-90 minut na podłożu 

niechłonnym. W przeciągu następnych 4 godzin pokryj posmarowanymi płytkami podłogę. Rozpocznij układanie 

płytek od wyznaczonej linii bez zbyt mocnego dociskania ich krawędzi do siebie. Następnie dociśnij je mocno do 

podłoża przy użyciu gumowego młotka. Kontakt musi nastąpić na całej klejonej powierzchni. Jeżeli jest to 

możliwe, możesz użyć również walca dociskowego (o masie 50 kg), systematycznie dociskając ułożone sekcje  
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podłogi. Całkowity czas wiązania kleju wynosi ok. 24-36 godzin, dlatego np. gruntowne mycie czy lakierowanie 

podłogi można przeprowadzić dopiero po upływie tego czasu.  

WAŻNE: Płytki korkowe wstępnie lakierowane muszą być wykańczane po instalacji jedną lub dwoma warstwami 

lakierów, zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowań poszczególnych produktów. 

Zużycie 

ok. 250 g/m2 

Najczęściej popełniane błędy w trakcie montażu 

- Przyklejenie podłogi na wilgotnym lub źle zaizolowanym podłożu 

- Klejenie podłogi na zbyt słabym lub zapylonym podłożu 

- Nie stosowanie się do zalecanych czasów schnięcia kleju. 

 

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z centralą firmy Dom Korkowy Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Korkowy Sp. z o. o. 30-198 Kraków, ul. Balicka 255 

tel. 12 637-96-39, fax. 12 636-79-16 

email: krakow@domkorkowy.pl 

 


