
PARDOSELI DE VINIL VITERRA
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI UTILIZARE 



REGULI GENERALE

1. Verificarea produselor 

Înainte de montaj, verificați ca toate panourile sau 
plăcile să nu aibă zgârieturi, diferențe de culoare, 
deteriorări minore etc. Dacă produsul prezintă defecte 
de calitate vizibile, nu montați plăcile și informați 
vânzătorul sau reprezentantul companiei VOX legat de 
acest aspect.

2. Zona de utilizare

Pardoseala Viterra este destinată montării în case, 
apartamente, magazine, camere de hotel, birouri. În cazul 
în care, de ex. scaunele cu rotile, scaunele de birou etc. 
sunt utilizate pe podea, suprafața în locurile sensibile 
trebuie protejată cu o bandă adezivă cu două fețe (cu 
lățimea de cel puțin 50 cm) sau cu o folie rigidă anti-
alunecare din PVC.

Panourile și plăcile Viterra au o grosime
de 4,2 mm, și un strat de uzură de 0,3 mm.
Rezistența la sarcini statice este:
<200 kg / sarcină, <30 kg / cm2

3. Montajul pe diferite substraturi

Montajul pe plăcile ceramice
Substratul trebuie să fie uniform și plat și orice 
inegalitate a îmbinării (cu rosturi) să nu depășească 1 
mm. În cazul în care îmbinările sunt mai adânci, acestea 
trebuie umplute cu mortar sau masă autonivelantă, 
datorită căreia adânciturile nu vor fi vizibile pe suprafața 
pardoselii noi. 

Montajul pe pardoseli din beton și șape de 
beton autonivelante
Orice neregularitate a substratului trebuie umplută cu 
un strat de nivelare, apoi șlefuită și curățată de praf și 
pulbere pe toată suprafața.

Instalare pe podele din lemn și panouri din 
lemn
Dacă podeaua din lemn se îndoaie în timpul mersului, nu 
puneți monta pe aceasta podele cu sistem de prindere 
clic. 
Pardoseala Viterra poate fi montată peste parchet prin 
fixare pe șipci (distanța maximă de 30 cm cu acoperire 
interioară aerisită), peste plăcile de podea fixat pe grinzi 
și peste parchetul lipite – fără rosturi. 

Montaj pe suprafețe cu încălzire prin 
pardoseală
Montarea panourilor / plăcilor este posibilă pe podea 
cu încălzire prin pardoseală cu circulația apei la o 
temperatură care nu depășește 27 ° C. În acest caz, 
montajul trebuie să se facă numai cu adeziv.

Suprafețe de montaj nepermise
Panourile și plăcile Viterra nu trebuie așezate peste plăci 
de PAL/OSB, parchet laminat, mochetă sau în foișoare 
aflate în exterior sau pe  verande. În cazul unor îndoieli 
privind tipul de podea pe care urmează să fie plasat 
produsul, consultați un reprezentant VOX.

4. Condiții de montaj

Montați  podeaua numai în încăperi cu o temperatură de 
15 până la 26 ° C. Dacă temperatura aerului din încăpere 
depășește 30 ° C, este necesar să lipiți podeaua cu 
adeziv rezistent la căldură..

Pe locurile unde acționează puternic razele solare și 
în apropierea șemineelor, plăcile și panourile Viterra 
trebuie lipite cu un adeziv poliuretanic sau adeziv acrilic 
bicomponent - rezistent la temperaturi ridicate.

Lipirea punctată a panourilor sau a plăcilor este 
recomandată, de asemenea, acolo unde acestea sunt 
expuse la utilizare intensă. 



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE MONTAJ

MONTAJUL

1. Cerințe de bază

Așezați panourile / plăcile pe o suprafață uniformă, curată, plană, uscată și 
rigidă. De aceea, această suprafață trebuie să fie bine uscată și curățată de 
praf, și de toate și reziduurile lăsate de produsele de finisare.

Suprafața trebuie să fie netedă și fără pierderi, iar nivelul de aderență admisibil 
este de max. 2 mm pe secțiunea de 1 metru.

2. Umiditate admisă

Umiditatea betonului nu trebuie să depășească 2,5%,măsurată cu un aparat 
de mare viteză pentru determinarea umezelii.
Umiditatea substratului: ciment <2,5% CM, SaSo4 <0,5% CM.

3.  Pregătirea suprafeței care nu îndeplinește cerințele

Suprafața de montaj, a cărei umiditate este sub 4,5%, trebuie protejată cu o 
șapă de clasă P3, iar dacă conținutul de umiditate al suprafeței depășește 
7%, acesta trebuie acoperit cu o izolație împotriva umidității (înainte de 
acoperirea cu mortar). Mortarul de rășină (denumirea NF pentru produsele 
destinate reparării betonului) poate fi utilizată pentru a compensa inegalitățile 
și pierderile.

1. Pregătire

Panourile / plăcile Viterra trebuie păstrate la temperatura camerei în încăperile 
unde vor fi montate cu cel puțin 48 de ore înainte.

În timpul montării, temperatura camerei trebuie să fie de 18-30 ° C. 
Dacă temperatura este mai mică sau mai mare, este necesar să acoperiți 
întreaga suprafață cu adeziv.
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CaSo₄ < 0,5% CM



2. Aranjarea panourilor sau a plăcilor

Regulile care trebuie respectate la planificarea aranjării panourilor/plăcilor 
Viterra (separat pentru fiecare încăpere):
—   începeți montajul de la pragul încăperii, plasați parțile următoare ale 

pardoselii mergând cu spatele (în exteriorul acesteia) cu penele 
dispozitevelor de închidere spre perete,

—  panourile/plăcile trebuie montate perpendicular pe peretele cu  
fereastra principală sau de-a lungul acestei direcții,

—  panourile/plăcile în holuri trebuie montate întotdeauna în direcția de 
circulație,

—  bucățile tăiate de panouri/plăci de la capetele rândurilor nu trebuie să fie mai 
scurte de 1/3 din lungimea panoului/plăcii,

—  lungimea panourilor/plăcilor tăiate, cât și întrepunerile dintre acestea trebuie 
să fie de minimum 15 cm,

—  distanța de la perete a elementelor care nu sunt tăiate trebuie să fie egală 
cu 0,1% din lățimea întregii podele, dar nu mai mare de 5 mm. Rosturile de la 
muchiile podelei trebuie acoperite cu profile de finisare – plinte PVC, plinte 
MDF, plinte duropolimer, etc.

—  nu uitați să lăsați un spațiu de dilatare între cadrul ușii și podea,
—  panourile / plăcile nu trebuie blocate de obiecte grele, cum ar fi mobilier de 

bucătărie, insula de bucătărie, dulapuri grele, sisteme de mobilier încorporate 
etc. Între aceste obiecte și podeau de vinil ar trebui să existe un spațiu de 
dilatare. De asemenea, trebuie să se păstreze spațiul dintre podeaua de vinil 
și perete sau obiectele care trebuie fixate direct pe pământ - un astfel de 
obiect nu trebuie să atingă podeaua de vinil,

—  panourile aranjate într-o singură direcție nu trebuie să depășească 20 de 
metri. Pentru distanțe mai mari este necesar să se așeze articulații de dilatare 
între camere.

3. Tăiere

Pentru a tăia panoul/placa trebuie să faceți o tăietură cu cuțitul (pe partea 
superioară), apoi trebuie să îndoiți și să rupeți bucata dispensabilă. Îndepărtați 
imperfecțiunile rămase cu ajutorul unui cuțit de tip cârlig, iar federul poate fi 
tăiat de-a lungul muchiilor interne ale podelei. 

4. Sistemul de îmbinare al panourilor / plăcilor

Înainte de a conecta panourile/plăcile prin sistemul nut-feder trebuie să 
verificați dacă pe muchiile sistemului de îmbinare nu există imperfecțiuni. 
După montarea primei plăci, așezați placa următoare un pic înclinat și fixați 
federul plăcii în nutul plăcii anterioare.  Pentru o fixare optimă folosiți un 
ciocan de plastic pentru a închide eventualele spații care ar putea să apară 
între două plăci, începând cu muchia mai scurtă. Unelte necesare: cuțit, bandă 
măsurătoare, boloboc, ciocan de plastic.
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Nu se permite mutarea mobilierului greu trăgând-o pe panouri/plăci, deoarece 
acest lucru poate cauza zgârierea acestora.

Podeaua este gata de utilizare imediat după montare. Locurile cu trafic intens 
sau in locuri unde este amplasat mobilier greu necesită lipirea pe podea a 
unei protecții sau utilizarea covorașelor protectoare. Nu utilizați mobilierul cu 
picioare din cauciuc, deoarece acestea pot lăsa urme pe podea. Amintiți-vă că 
amplasarea obiectelor foarte grele pe panouri / plăci poate provoca o deformare 
ireversibilă.

Pentru spălarea podelei Viterra trebuie să folosiți produse dedicate pentru
îngrijirea podelelor LVT. 

Procedarea incompatibilă cu instrucțiunile implică pierderea garanției produsului.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJRE


