
Інструкція  
з укладання 
та догляду

Starfloor Click 55 
LUXURY VINYL TILES



Рекомендовані інструменти  для укладання:

1.  Захисні рукавички
2.  Захисні окуляри
3.  Ніж з прямим лезом
4.  Молоток гумовий білий
5.  Рулетка, олівець, косинець з кутом 90°
6.  Клини

Підготовка   
Ретельно ознайомтеся з інструкцією з укладан-
ня. Перед початком роботи перевірте якість ма-
теріалу. Рекламації на укладені або порізані мо-
дулі не приймаються. 

Покриття StarfloorClick 55 необхідно витримати 
щонайменше 24 години в приміщенні, де буде 
проводитися укладання, при умовах, описаних 
нижче.

Покриття StarfloorClick необхідно укладати при 
температурі 18°С – 25°С. Дана температура повинна 
підтримуватися 24 години до початку та протягом 
усього періоду укладання. Температура основи, 
на яку буде укладатися покриття, повинна бути 
не нижче 15°С. Покриття необхідно зберігати го-
ризонтально в оригінальній упаковці невелики-
ми стопами ( не більше 5 пачок у висоту).

Основа підлоги повинна бути рівною, сухою, чистою 
(без будь-яких поміток маркерами чи кульковими 
ручками), міцною, без тріщин, раковин. Вагова 
вологість стяжки на основі цементного або полі-
мерцементного в’яжучого матеріалу повинна 
бути не більше 5% (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 п.4.42), 
та / або залишкова вологість % СМ згідно DIN EN 
18365 не вище 2% СМ в цементно-пісочних основах 
(стяжках), не вище 0.5% СМ в гіпсових основах 
(стяжках). Міцність стяжки повинна відповідати 
п.5 СНіП 2.03.13-88 «Підлоги». Нерівності, тріщини, 
вибоїни вирівняти за допомогою вирівнювальних 
сумішей/розчинів (стяжок) із дотриманням інструк- 
ції виробників вирівнювальних сумішей/ розчинів 
і технічних вимог ДСТУ-Н Б А.3.1 23:2013, СНіП 
2.03.13-88 «Підлоги». Максимально допустимий 
проміжок між основою та 2-метровим рівнем не 
має перевищувати 2 мм. Текстильне та голкопро-
бивне покриття повинні бути демонтовані. 

Рекомендація: всі попередні покриття для підлоги 
краще демонтувати.

Не рекомендовано продовжувати укладання покрит- 
тя Starfloor Click 55 в наступних випадках:

Істотні нерівності основи (більше 2 мм між осно-
вою та 2-метровим рівнем)
Тріщини в основі 
Основа недостатньо суха
Основа недостатньо міцна, занадто пориста
Основа забруднена, наприклад жиром, воском, 
лаком або залишками фарби
Температура основи нижче 15°С
Температура повітря в приміщенні нижче 18°С 
або вище 25°С
Немає протоколу системи підігріву



Рівна кам’яна чи мармурова основа
Керамічна плитка ( вимоги до швів: < 5 мм ширина / 
< 2 мм глибина)
ПВХ покриття
Рівні стяжки: нові або відновлені
Термін служби може не співпадати з заявленим, у 
випадку укладання на невідповідну основу. 

Напрямок укладання. Завжди розпочинайте укла-
дання зліва направо. Встановлюйте покриття таким 
чином в кімнаті, щоб модулі лежали в напрямку про-
менів світла.  У довгих, вузьких кімнатах, як напри-
клад коридори, Starfloor Click 55 може бути укладено 
вздовж довгої стіни. 

Компенсаційні зазори. Користуючись відповідними 
клинами, створіть компенсаційні зазори щонайменше 
5 мм по всьому периметру. Підказка: в якості розпірок 
використайте відрізи покриття. Також забезпечте 
зазори 5 мм від усіх нерухомих елементів у кімнаті: 
труби, дверні рами і т.п. Ці зазори не потрібно запов-
нювати силіконом, електричними кабелями чи інши-
ми виробами.

Застосування силікону дозволяється в  
наступних випадках:

Вологі кімнати. Торцеві з’єднання у вологих кімнатах 
площею максимум 10м² (наприклад ванні кімнати 
або кухні), можуть бути оброблені силіконом, щоб 
уникнути будь-якого проникнення води через ком-
пенсаційні зазори.

Укладання:

Встановіть перший модуль стороною з гребнем до 
стіни, потім всі інші панелі встановіть так само.

Переконайтеся, що краї планки розміщені один по-
верх одного таким чином, що гребінь та паз чітко 
прилягають один до одного, та замкніть їх, легко 
стукаючи гумовим молотком.

Щоб встановити наступний ряд, вставте  залишковий 
модуль довжиною  щонайменше 30см в подовжній 
паз раніше укладеного ряду під кутом приблизно 30°, 
та опустіть його легко втискаючи в попередній ряд.

Основи, на які дозволяється 
укладання Starfloor Click:

Загальні рекомендації 
з укладання

Рекомендація: використовуй тегідроізоляційну плів-
ку та підкладку товщиною до  2 мм на будь-який 
тип основи.



Візьміть наступний модуль, вставте його також під 
кутом приблизно 30° вздовж напрямку вже укладе-
ного модуля першого ряду, притисніть  його якомога 
ближче до  краю вже укладеного модуля поперед-
нього ряду та замкніть так само, як описано вище.

Використовуйте цей метод для укладання всіх по-
дальших рядів.

Для досягнення кращого результату, переконайтеся, 
що довжина крайніх модулів щонайменше 30 см. в 
кожному ряді.  

Щоб укласти останній ряд, виміряйте відстань між 
стіною та рядом, що укладається, та перенесіть ці 
розміри на модуль. Останній ряд необхідно укла-
сти якомога ближче до половини ширини модуля. 
Пам’ятайте  про компенсаційні зазори 5 мм.

В дуже вузьких та довгих кімнатах необхідно вико-
ристовувати деформаційні профілі. Плінтус та про-
філі не повинні бути закріплені до покриття для під-
логи. 

Важлива інформація щодо 
завершення укладання.

Видаліть всі клини. Ніколи не фіксуйте Starfloor Click 
55 до підкладки, меблів чи інших предметів. Викори-
стовуйте, де необхідно, відповідні килимки та мати 
для захисту від бруду. Використовуйте повстяні на-
кладки на ніжки меблів. Ролики стільців та інших 
меблів повинні бути типу W.

Особливі поради:
Не рекомендується укладати покриття на веран-
дах, в зимових садах перед панорамними вікна-
ми чи на інших відкритих площах, де можливий 
значний вплив сонячного світла та значні пере-
пади температури. 

Допустимий діапазон температур повітря після 
укладання покриття від 10°С до 28°С. Підтримуй- 
те дані параметри протягом всього терміну служ-
би покриття та мінімізуйте коливання температури. 

В місцях, близьких до скляних, панорамних 
вікон, димарів тощо, покриття необхідно при-
клеїти відповідним клеєм.

Фарбовані гумові колеса та ролики можуть 
спричиняти зміну кольору у випадку безпосеред-
нього контакту з вініловим покриттям. 



Підлога з підігрівом 

В обов’язковому порядку перед укладанням покрит-
тя необхідно попередньо перевірити правильність 
роботи системи підігріву. 

Впевніться в тому, що система підігріву підлоги ви-
мкнена за 48 годин перед початком укладання, та 
залишається вимкненою щонайменше протягом 48 
годин після завершення укладання покриття. Доки 
система підігріву для підлоги вимкнена, при потребі 
необхідно використати інші альтернативні джерела 
опалення для забезпечення  в зоні укладання по-
стійної температури повітря в межах 18-27 °С.

Поступово  підвищуйте температуру підігріву підло-
ги лише на декілька градусів в день, доки не досяг-
нете бажаної температури.

Максимальна температура покриття не повинна пе-
ревищувати 27°С.

Догляд за покриттям

Після укладання рекомендується фінальне приби-
рання перед експлуатацією. Для прибирання вико-
ристовуйте пилосос, вологу щітку, чи суху швабру. 
Щоб видалити бруд, що не змивається, використо-
вуйте щітку та рН-нейтральний миючий засіб. Всі 
агресивні субстанції необхідно видалити з поверхні 
негайно.

Ремонт / заміна Starfloor Click 55

У малоймовірному випадку, якщо Вам необхідно 
замінити пошкоджений модуль: щоб замінити пош-
коджену планку, за допомогою ножа розріжте пош-
коджену планку від середини до країв, та видаліть 
її. Після цього видаліть залишки замку пошкодженої 
планки. Перед укладанням нового модуля, викори-
стайте фен з гарячим повітрям, щоб пом’якшити  ма-
теріал. Встановіть спочатку довгу сторону модуля та 
натисніть на паз по короткій стороні. Коли модуль 
став на місце та замкнувся, натисніть на гребінь з 
іншої сторони. 
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