Instrukcja montażu podłóg drewnianych
1.Vibrafoam®/Vibradyn® dostarczane są w postaci podkładek lub listew z klejem
montażowym Vibisol.
2. Naklej podkładki/listwy na legary o wymiarze c/c 600 mm, o ilenie
podano inaczej.
3. Zagęszczenie następuje przy połączeniu ze ścianą w odległości c/c 300 mm,podobnie
jak zagęszczenie na progach. W narożnikach zewnętrznych, jeśli montowane są
podkładki, na każdym narożniku bocznym układa się po 2 podkładki, co zapobiega
niszczeniu podłogi.
4. Przy zwiększonym obciążeniu, np. przy montażu stałych elementów zabudowy, jak
blaty kuchenne, lodówka i zamrażarka, podłoga jest wzmacniana dodatkowymi
legarami. Podkładki/listwymontuje się na legarach w odległości c/c 300 mm.
5. Płyty wiórowe są układane metodą podłogi pływającej na podkładkach/listwach. Do
montażu płyt nie należy używaćgwoździ ani śrub.
6. Należy ułożyć 1-3 warstwy płyt gipsowych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Skleić i skręcić warstwy razem, bez wkręcania śrub przez płytę wiórową.
7. Podłoga pływająca musi być całkowicie oddzielona od ścian, z co najmniej 5 mm
szczeliną powietrzną, by ograniczyć ryzyko bocznego przenoszenia dźwięku (mostek
dźwiękowy między podłogą a ścianą).
8. Parkiet lub panele instaluje się z matą wygłuszającą z kartonu. W celu uzyskania
znacznie zredukowanego dźwięku, jaki emituje podłoga we wnętrzu pomieszczenia,
polecamy nasze maty insulParq 2+, insulSound Ultra+ i Damtec Standard PUR.
9. Cokół podłogowy nie może stykać się bezpośrednio z pokryciem podłogi. Najłatwiej jest
to zrobić montując listwę EPDM taśmą samoprzylepną na spodniej stronie cokołu
podłogowego.
10.Przy takim montażu dźwięk ma tylko jedną drogę do przebycia - przez
podkładki/listwy.
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Lista kontrolna:
• Odległości c/c podkładek wzdłuż ściany i w otworach wynoszą maks. 300 mm.
Odległości c/c legarów wynoszą maks. 600 mm, lub według specjalnych zaleceń.
• Listwy montowane są wzdłuż ścian i w otworach oraz na podłodze, przy maks.
wymiarze c/c 600 mm.
• Do mocowania podkładek/listew do legarów używa się wyłącznie kleju.
• Do montażu podkładek i listew Vibrafoam®/Vibradyn®nie wolno używać gwoździ
ani śrub.
• Parkiet lub panele układa się na podłożu z kartonu lub matach z izolacją akustyczną,
zgodnie z instrukcją montażu.
• Szczelina powietrzna wzdłuż wszystkich ścian: 5 mm.
• Cokół podłogowy montowany jest za pomocą listwy EPDM.
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