
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБАИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА
Винилова подова настилка LVT VITERRA



1. Основни изисквания към основата
Панелите се поставят върху равна, чиста, суха и солидна основа. Затова тя трябва да бъде 
напълно изсушена и почистена от прах и замърсявания. Основата трябва да бъде гладка, без 
пукнатини и дупки, а допустимата неравност е максимум 2 мм на разстояние от 1 метър.

2. Допустима влажност
Влажността на бетонната основа не може да превишава 2,5% измерено чрез високоскоростен 
влагомер. Влажност на основата: цимент <2.5% CM, CaSo4 <0.5% CM.

3. Подготовка на основа, която не отговаря на изискванията
Основа, чиято влажност е под 4,5%, трябва да бъде защитена с P3 клас. А ако влажността на 
основата надвишава 7%, трябва да се покрие с противовлагова изолация (преди полагането 
на заглаждащата замазка). За изравняване на неравностите и дефектите може да се 
използва смола (означение NF за продукти за репарация на бетон).

1. Подготовка
Панелите Viterra трябва да се темперират в помещенията, в които ще бъдат монтирани, поне 
48 часа преди монтажа.
По време на монтажа температурата в помещението трябва да бъде 15-26°C. Ако не е в тези 
граници, е необходимо панелите да се заляпят.

2.Редене на панелите
Правила, които трябва да се спазват при планиране на подреждането на панелите Viterra 
(отделно за всяко помещение):

 — започнете полагането от прага на помещението. Полагайте поредните панели на 
настилката, като се движите назад (вън от настилката), така че заключващите пера да 
сочат към стената.

 — полагайте панелите перпендикулярно на стената, на която е главния прозорец или 
напречно на тази посока.

 — панелите в коридори трябва винаги да се полагат в посоката на движение.
 — срязаните парчета в краищата на редовете не трябва да бъдат по-къси от 1/3 от 

дължината на целите панели.
 — дължината на срязаните панели, както и разстоянието между краищата им 

(разминаването им) трябва да е най-малко 15 см.
 — разстоянието на несрязаните елементи от стената трябва да бъде равно на 0,1% от 

широчината на целия под, но не по-голямо от 5 мм. Фугите в краищата на пода трябва да 
се покрият със завършващ профил.
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солидна основа. Затова тя трябва да бъде напълно изсушена и 
почистена от прах и всякакви чужди и довършителни елементи. 
 
Основата трябва да бъде гладка, без пукнатини и дупки, а допустимата 
гладкост е макс. 2 mm на разстояние от 1 метър. 
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Влажността на бетонната основа не може да превишава 2,5% 
измерено чрез високоскоростен апарат за определяне на влагата. 
Влажност на основата: цемент <2.5% CM, CaSo4 <0.5% CM. 
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и ако влажността на основата надвишава 7%, трябва да се покрие с 
противовлагова изолация (преди полагането на изправяща замазка). 
За изравняване на неравностите и дефектите може да се използва 
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MOНТАЖ 

1. Подготовка 

Панели/плочки Viterra трябва да се съхраняват при стайна 
температура, в помещенията, в които ще бъдат поставяни, поне 48 
часа преди монтажа. 
 
По време на монтажа температурата в помещението трябва да бъде 
18-30°C. Ако не е в тези граници, е необходимо цялото помещение да 
бъде покрито с лепило.
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2.Редене на панелите или плочките

Правила, които трябва да се спазват при планиране на подреждането на 
панелите/плочките Viterra (отделно за всяко помещение): 
— започнете полагането от прага на помещението, полагайте поредните 

панели/плочки на настилката, като се движите назад (вън от 
настилката), така че заключващите пера да сочат към стената, 

— полагайте панелите/плочките перпендикулярно на стената, на която е 
главния прозорец или напречно на тази посока, 

— панелите/плочките в коридори трябва винаги да се полагат в посоката  
на движение, 

— срязаните парчета в краищата на редовете не трябва да бъдат по-къси 
от 1/3 от дължината на целите панели/плочки 

— дължината на срязаните панели/плочки, както и разстоянието между  
краищата им (разминаването им) трябва да е най-малко 15 см, 

— разстоянието на несрязаните елементи от стената трябва да бъде 
равно на 0,1% от широчината на целия под, но не по-голямо от 5 мм. Фугите 
в краищата на пода трябва да се покрият с довършителен профил.

3.Срязване

За да отрежете панела/плочката, направете разрез с нож (от 
горната страна), след това го огънете и откъснете ненужното 
парче. Отстранете стърчащите елементи с крив нож, а перата 
отрежете по дължината на външните ръбове на подовата 
настилка. 

4. Свързване  

Преди да свържете панелите чрез нут и перо, трябва да 
проверите, дали върху профилираните ръбове на съединението 
няма стърчащи елементи. За да заключите съединението, трябва 
старателно да поставите перото над нута, притиснете единия 
панел/плочка към съединението, леко почуквайки с гумено чукче 
и започвайки от по-късата страна. Препоръчва се да притиснете 
съдениението със специален валяк за свързване на LVT-click 
(като започнете от по-късата страна). Необходими инструменти: 
нож, измервателна лента, метален линеал, ковашки чук и валяк за 
свързване на LVT-click.
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Не влачете по панелите тежки мебели, защото може да причинят драскотини. Подовата настилка може да бъде използвана 
веднага след монтажа. Местата на интензивно използване или поставяне на тежки мебели налагат подлепването на подовата 
настилка или използването на защитни подложки. Не използвайте мебели с гумени крачета, тъй като те могат да оставят белези 
на пода. За миене на подови настилки Viterra трябва да използвате почистващи препарати за LVT подове.

3. Рязане
За да отрежете панела, направете разрез с нож (от горната страна), след това го огънете 
и откъснете ненужното парче. Отстранете стърчащите елементи с макетен нож, а перата 
отрежете по дължината на външните ръбове на подовата настилка. 

4. Свързване
Преди да свържете панелите чрез клик системата, трябва да проверите, дали върху 
профилираните ръбове на съединението няма стърчащи елементи. За да заключите 
съединението, трябва старателно да поставите перото над нута, притиснете единия 
панел към съединението, леко почуквайки с гумен чук и започвайки от по-късата страна. 
Препоръчва се да притиснете съединението със специален валяк за свързване на LVT-click 
(като започнете от по-късата страна). Необходими инструменти: нож, рулетка, нивелир, гумен 
чук и валяк за свързване на LVT-click.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Действия, които не съответстват на настоящата инструкция, водят до загуба на гаранцията.
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и започвайки от по-късата страна. Препоръчва се да притиснете 
съдениението със специален валяк за свързване на LVT-click 
(като започнете от по-късата страна). Необходими инструменти: 
нож, измервателна лента, метален линеал, ковашки чук и валяк за 
свързване на LVT-click.
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2.Редене на панелите или плочките

Правила, които трябва да се спазват при планиране на подреждането на 
панелите/плочките Viterra (отделно за всяко помещение): 
— започнете полагането от прага на помещението, полагайте поредните 

панели/плочки на настилката, като се движите назад (вън от 
настилката), така че заключващите пера да сочат към стената, 

— полагайте панелите/плочките перпендикулярно на стената, на която е 
главния прозорец или напречно на тази посока, 
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на движение, 

— срязаните парчета в краищата на редовете не трябва да бъдат по-къси 
от 1/3 от дължината на целите панели/плочки 

— дължината на срязаните панели/плочки, както и разстоянието между  
краищата им (разминаването им) трябва да е най-малко 15 см, 

— разстоянието на несрязаните елементи от стената трябва да бъде 
равно на 0,1% от широчината на целия под, но не по-голямо от 5 мм. Фугите 
в краищата на пода трябва да се покрият с довършителен профил.

3.Срязване

За да отрежете панела/плочката, направете разрез с нож (от 
горната страна), след това го огънете и откъснете ненужното 
парче. Отстранете стърчащите елементи с крив нож, а перата 
отрежете по дължината на външните ръбове на подовата 
настилка. 

4. Свързване  

Преди да свържете панелите чрез нут и перо, трябва да 
проверите, дали върху профилираните ръбове на съединението 
няма стърчащи елементи. За да заключите съединението, трябва 
старателно да поставите перото над нута, притиснете единия 
панел/плочка към съединението, леко почуквайки с гумено чукче 
и започвайки от по-късата страна. Препоръчва се да притиснете 
съдениението със специален валяк за свързване на LVT-click 
(като започнете от по-късата страна). Необходими инструменти: 
нож, измервателна лента, метален линеал, ковашки чук и валяк за 
свързване на LVT-click.
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Не премествайте по панелите/плочките тежки мебели, защото може 
да причини локални драскотини. 

Подовата настилка може да бъде използвана веднага след монтажа. 
Местата на интензивно използване или поставяне на тежки мебели 
налагат подлепването на подовата настилка или използването на 
защитни подложки. Не използвайте мебели с гумени крачета, тъй като те 
могат да оставят белези на пода. 

 

За миене на подови настилки Viterra трябва да използвате препарати за 
поддържане на  LVT подове. 

Действия, които не съответстват на настоящата инструкция, водят до загуба на гаранцията. 
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Проверка на продукта
Преди монтажа проверете всички панели за драскотини, разлики 
в цветовете, малки повреди и т.н. Ако продуктът има видими 
качествени дефекти, не инсталирайте подовата настилка и съобщете 
своите забележки на продавача или представителя на фирма VOX.

Приложение
Подовите настилки Viterra са предназначени за монтаж в къщи, 
апартаменти, магазини, хотелски стаи, офис помещения. Ако 
например върху подовата настилка се използват инвалидни колички, 
столове и т.н., повърхността на местата за използване трябва да 
бъде защитена с широка двустранна лента (мин. ширина 50 см) 
или твърдо, противоплъзгащо PVC покритие. Панелите и плочките 
Viterra са с дебелина 4,2 мм и с износоустойчив слой от 0,3 мм. 
Съпротивлението на статично натоварване е <200 кг / натоварване, 
<30 кг / см2.

Условия за монтаж
Подовите настилки се поставят единствено в помещения, в 
които температурата е между, 15 и 26°C. Ако температурата на 
въздуха превишава 30°C, необходимо е лепенето да се извършва 
с топлоустойчиво лепило. В местата, изложени на силна слънчева 
светлина, както и в близост до камини, плочките и панелите 
Viterra следва да бъдат залепени с помощта на двукомпонентно 
полиуретаново или акрилно лепило - устойчиво на високи 
температури. Точковото лепене на панелите или плочите към 
подложката се препоръчва за места, изложени на особено 
интензивно натоварване.

Монтаж върху различни основи
Монтаж върху керамични плочки
Повърхността трябва да бъде равна и плоска, а евентуалните 
неравности на съединението (с фугите) не трябва да превишава 1 
мм. Ако съединенията са по-дълбоки, трябва да бъдат изравнени 
с хоросан или самонивелираща се замазка, благодарение на което 
вдлъбнатините няма да бъдат видими по повърхността на новата 
подова настилка. Монтаж върху бетонови подове, боядисан бетон, 
самонивелираща се бетонова замазка и основа за под.
Всяка неравност на повърхността трябва да се запълни с 
изравняваща маса, след това да се шлайфа и обезпраши цялата 
повърхност.

Монтаж върху дървени подове и дървени подови панели
Ако дървеният под се огъва по време на ходене, върху него не трябва 
да се поставят подови настилки с Click система. Подовите настилки 
Viterra могат да се монтират върху паркети, върху заковани към пода 
паркети (макс. разстояние от 30 см с леко вътрешно покритие), върху 
подови дъски, монтирани върху греди, както и върху лепени паркети 
– без фуги.

Монтаж върху повърхности с подово отопление
Реденето на панели е възможно върху под с подово отопление с 
циркулация на вода при температура не повече от 27 ° С. В този 
случай монтажът трябва да се извършва само с лепило.

Неразрешени основи
Панелите Viterra не трябва да се поставят върху плаващи плоскости, 
плаващи ламинатни подове, килими, в зимни градини и на веранди. 
В случай на съмнения относно основата, върху която ще се постави 
продукта, се обърнете към представител на VOX.
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