
PODŁOGI WINYLOWE VITERRA
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



ZASADY OGÓLNE

1. Sprawdzenie produktu

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić 
wszystkie panele lub płytki, czy nie mają zadrapań, różnic 
koloru, drobnych uszkodzeń itd. Jeżeli produkt wykazuje 
widoczne wady jakościowe, nie należy układać podłogi 
i zgłosić zastrzeżenia sprzedawcy lub przedstawicielowi 
firmy VOX.

2. Obszar zastosowania 

Podłogi Viterra są przeznaczone do montażu w domach, 
mieszkaniach, sklepach, pokojach hotelowych, 
gabinetach biurowych. Jeżeli na podłodze będą 
użytkowane np. wózki inwalidzkie, krzesła biurowe itd., 
powierzchnia w newralgicznych miejscach powinna 
zostać zabezpieczona szeroką taśmą dwustronną (min. 
szer. 50 cm) lub sztywną wykładziną antypoślizgową PCW.

Panele i płytki Viterra mają grubość 4,2 mm,  
z warstwą ścieralną 0,3 mm.
Odporność na obciążenia statyczne wynosi:   
< 200 kg/obciążenia, < 30 kg/cm2 

3. Montaż na różnych podłożach

Montaż na płytkach ceramicznych
Podłoże musi być równe i płaskie, a ewentualne 
nierówności spoiny (z fugami) nie powinny przekraczać  
1 mm. Jeśli spoiny są głębsze, należy je wyrównać zaprawą 
lub masą samopoziomującą, dzięki czemu zagłębienia 
nie będą widoczne na powierzchni nowej podłogi. 

Montaż na posadzkach betonowych, betonie 
malowanym, wylewkach betonowych 
samopoziomujących i jastrychach
Wszelkie nierówności podłoża należy wypełnić masą 
wyrównawczą, następnie zeszlifować i odpylić całą 
powierzchnię.

Montaż na podłogach drewnianych i panelach 
podłogowych drewnianych
Jeżeli drewniane podłoże ugina się podczas chodzenia, 
nie wolno układać na nim podłóg z zamkami 
zatrzaskowymi.
Podłogi Viterra można układać na parkietach przybitych 
do listew (maks. rozstaw 30 cm z przewiewnym 
pokryciem wewnętrznym), na deskach podłogowych 

przymocowanych do legarów oraz na parkietach 
klejonych – bez szczelin. 

Montaż na powierzchni z ogrzewaniem 
podłogowym 
Układanie paneli/płytek jest możliwe na posadzce 
z ogrzewaniem podłogowym z obiegiem wody 
o temperaturze nie przekraczającej 27°C. W takim 
przypadku montaż powinien odbywać się wyłącznie  
na klej.

Niedozwolone podłoża
Paneli i płytek Viterra nie wolno układać na płytach 
wiórowych pływających, podłogach laminowanych 
pływających, wykładzinach dywanowych, w ogrodach 
zimowych i na werandach. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących podłoża, na którym ma 
być ułożony produkt, należy skonsultować się 
z przedstawicielem VOX. 

4. Warunki montażu 

Podłogę układać wyłącznie w pomieszczeniach, w którym 
panuje temperatura  od 15 do 26°C. Jeśli temperatura 
powietrza w pomieszczeniu przekracza 30°C, konieczne 
jest przyklejenie podłogi klejem odpornym na wysokie 
temperatury. 

W miejscach dużego nasłonecznienia oraz w pobliżu 
kominków, płytki i panele Viterra powinny być przyklejone 
za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego 
lub akrylowego – odpornego na wysokie temperatury. 
Punktowe klejenie paneli lub płytek do podłoża zalecane 
jest także w miejscach narażonych na szczególnie 
intensywne użytkowanie.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MONTAŻ

1. Podstawowe wymagania

Panele/płytki należy kłaść na równym, czystym, płaskim, suchym i solidnym 
podłożu. Dlatego powinno być ono dokładnie osuszone i oczyszczone z pyłów, 
wszelkich ciał obcych i resztek produktów wykończeniowych.

Podłoże powinno być gładkie i bez ubytków, a jego dopuszczalna płaskość wynosi  
maks. 2 mm na odcinku 1 metra.

2. Dopuszczalna wilgotność

Wilgotność podłoża betonowego nie może przekraczać 2,5% wg pomiaru 
aparatem szybkościowym do oznaczania wilgoci. 
Wilgotności podłoża: cement <2,5% CM, SaSo4 <0,5% CM.

3. Przygotowanie podłoża, które nie spełnia wymagań

Podłoże, którego wilgotność wynosi poniżej 4,5%, powinno być zabezpieczone 
wylewką klasy P3, a jeżeli wilgotność podłoża przekracza 7%, należy przykryć 
je izolacją przeciwwilgociową (przed pokryciem jej zaprawą naprawczą). Do 
niwelowania nierówności i ubytków można użyć zaprawy żywicznej (oznaczenie 
NF dla produktów do napraw betonu).

1. Przygotowanie

Panele/płytki Viterra powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, 
w pomieszczeniu, w którym będą układane co najmniej 48 godzin przed 
montażem. 

Podczas montażu temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 18-30°C. 
Jeśli nie mieści się w tym przedziale, konieczne jest pokrycie klejem całego 
pomieszczenia.

48h

18-30⁰C

>2 mm

1m

>1 mm

20 cm

Cement < 2,5% CM
CaSo₄ < 0,5% CM



2. Układ paneli lub płytek

Zasady, jakimi należy skierować się podczas planowania układu paneli/płytek 
Viterra (oddzielnie dla każdego pomieszczenia):
—  rozpocząć układanie od progu pomieszczenia, układać kolejne fragmenty 

podłogi poruszając się tyłem (na zewnątrz od niej) z piórami zamków ku 
ścianie,

—  panele/płytki układać prostopadle do ściany z głównym oknem lub w poprzek 
tego kierunku,

—  panele/płytki w korytarzach układać zawsze w kierunku ruchu,
—  docięte fragmenty paneli/płytek na końcach rzędów powinny być nie krótsze 

niż 1/3 długości,
—  długość dociętych paneli/płytek, a także mijanki między nimi powinny wynosić 

minimum 15 cm,
—  odstęp od ściany elementów niedocinanych powinien być równy 0,1% 

szerokości całej podłogi, lecz nie większy niż 5 mm. Szczeliny na krawędzi 
podłogi ukryć profilem wykończeniowym,

—  należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie dylatacji pomiędzy 
ościeżnicą a podłogą,

—  panele/płytki nie powinny być blokowane przez ciężkie przedmioty, takie 
jak: zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, ciężkie szafy, trwałe zabudowy 
wnękowe itp.). Pomiędzy tymi przedmiotami a podłogą powinna być 
stosowana szczelina dylatacyjna, tak samo jak przy ścianie. Szafy mocowane 
do podłoża muszą być instalowane bezpośrednio do posadzki i nie mogą 
stykać się z podłogą,

—  panele położone w jednym kierunku nie powinny być dłuższe niż 20m,  
w przypadku dłuższych odległości konieczne jest zasotoswanie dylatacji 
pomiędzy pokojami.

3. Docinanie

Aby dociąć panel/płytkę należy wykonać nacięcie nożem (od wierzchniej 
strony), następnie ją wygiąć i odłamać zbędny kawałek. Zadziory usunąć nożem 
hakowym, a pióra odciąć wzdłuż krawędzi zewnętrznych podłogi.

4. Wczepianie zamków

Przed połączeniem paneli na pióro-wpust należy sprawdzić, czy na 
wyprofilowanych krawędziach zamka nie ma zadziorów. Aby zapiąć zamek, 
trzeba starannie umieścić wpust nad piórem, dobić jeden panel/płytkę do zamka 
opukując ją lekko plastikowym młotkiem, zaczynając od krótszej krawędzi. Zaleca 
się dociśnięcie zamka specjalnym wałkiem LVT-click (rozpocząć wałkowanie  
od krótszej strony). Wymagane narzędzia: nóż, taśma miernicza, liniał metalowy, 
młotek bezodrzutowy i wałek LVT-click. 
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Postępowanie niezgodne z instrukcją wiąże się z utratą gwarancji na wyrób.

Nie wolno przesuwać ciężkich mebli po panelach/płytkach, bo może to 
spowodować miejscowe zarysowania. 

Podłoga nadaje się do użytkowania natychmiast po montażu. Miejsca 
intensywnego użytkowania lub ustawienia ciężkich mebli wymagają 
podklejenia podłogi lub zastosowania mat ochronnych. Nie należy stosować 
mebli z gumowymi nakładkami na nóżki, ponieważ mogą pozostawiać ślady 
na podłodze. Należy pamiętać, że stawianie bardzo ciężkich przedmiotów na 
panelach/płytkach może spowodować ich nieodwracalne odkształcenie.

Do mycia podłogi Viterra należy używać środków pielęgnacyjnych do podłóg LVT.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA


