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ІНСТРУКЦІЇ З УКЛАДАННЯ ПОКРИТТЯ QUICK-STEP LIVYN НА СТІНАХ
ВАЖЛИВА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
• Процедура укладання складна й потребує певного досвіду.
• Укладання має виконувати професійний установник.
• Використовуйте клей Quick-Step Livyn Glue+®.
• Для отримання найкращого результату ретельно дотримуйтеся всіх інструкцій з укладання (для клею Quick-Step Livyn Glue
+ та продукції Mapei).
• Клей Livyn не придатний для застосування на стінах та у вологих місцях.
• Відстань до каміна/варильної поверхні (на кухні тощо) має становити не менше 30 см. Покриття ЛВТ не розраховане на
контакт із температурою понад 65°C.

1. ПІДГОТОВКА
ОСНОВА МАЄ БУТИ РІВНОЮ Й СУХОЮ
• Для отримання найкращого результату поверхні мають бути чистими, однорідними й абсолютно сухими. Усуньте всі
потенційні джерела вологи. У цілому, основа має бути однорідною, рівною, стабільною, абсолютно сухою, без тріщин,
плісняви й ознак бактеріального зараження. За потреби відремонтуйте пошкодження і вирівняйте нерівності.
• Переконайтеся, що поверхня конструктивно міцна і на ній відсутні віск, вапняне мило та жирні речовини. За будь-яких
обставин, поверхня, на якій укладаються плитки Quick-Step Livyn, не повинна містити жодних слідів речовин, здатних
ослабити зчеплення підлогового чи стінового покриття Quick-Step Livyn з основою. Завжди ретельно перевіряйте основу і за
потреби вживайте належних заходів, щоб зробити її придатною для виконання запланованих робіт.
• Зніміть побутові пристрої, плінтуси, фриз та інші елементи оздоблення, які заважатимуть укладати покриття на стіні.
Завчасно усунувши ці потенційні перешкоди, ви зможете швидше й легше укласти покриття.
• Отож, для початку вам потрібна ідеально рівна й суха основа.
• Обережно зберігайте і транспортуйте вінілове покриття Quick-Step Livyn, щоб не допустити його деформації. Зберігайте
та транспортуйте коробки на рівній поверхні акуратними стосами. Не зберігайте коробки у вертикальному положенні чи у
вологих, запилених приміщеннях або в місцях із екстремальними температурами.
• Перед укладанням залиште Quick-Step Livyn у приміщенні за температури 18–30°C щонайменше на 48 годин. Підтримуйте
таку температуру до укладання, під час нього і потім ще принаймні 24 години.
• Тип основи стіни, її якість і підготовка мають великий вплив на кінцевий результат. Якщо основа стіни не підходить для
укладання покриття Quick-Step Livyn, необхідно вжити належних заходів. Зверніться до дилера Quick-Step Livyn, який із
радістю вам допоможе. Пам’ятайте, що нерівності основи можуть бути видимими на поверхні покриття Quick-Step Livyn.
• Подбайте, щоб основа була ідеально рівною. Нерівності, що перевищують 0,2 мм на відрізку 20 см, необхідно усунути.
Це правило також стосується нерівностей понад 3 мм на відрізку 2 м. Нанесіть спеціальну вирівнюючу суміш і за потреби –
ґрунтовку чи герметик.
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УКЛАДАННЯ НА ВОЛОГІЙ СТІНІ
Наведені вище рекомендації також стосуються укладання на вологій стіні, але додатково слід застосувати повністю
водонепроникну мембрану.
Як і у випадку з керамічною плиткою, душову кабіну й підлогу необхідно захистити від проникнення вологи за допомогою
спеціального засобу. З огляду на подальше приклеювання плиток Quick-Step Livyn, для облаштування водо- і пароізоляції
можуть використовуватися різні системи.
• Нанесення рідкої еластичної мембрани на всю поверхню (наприклад, Mapei Mapegum WPS або Mapelastic Aquadefense,
мін. 1 мм).
• Водо- і пароізоляція зі збірних елементів для душу (наприклад, елементів Lux).
• Нанесення гідроізоляційної мембрани на всю поверхню, без розривів (наприклад, Mapeguard WP 200).
Дотримуйтеся місцевих норм, що регулюють застосування гідроізоляційних мембран.
Під наявною керамічною плиткою на стінах у ванній чи душовій кімнаті, скоріш за все, уже є шар гідроізоляції. Вирівняйте цю
плитку (наприклад, за допомогою шпаклівки Mapei Planiprep 4 LVT) і відшліфуйте її наждачним папером, щоб створити ідеально
рівну й суху основу для покриття Quick-Step Livyn.
1
Спочатку почистіть/знежирте стіни/плитку за допомогою розчину каустичної соди в кип’яченій воді чи підходящого миючого
засобу.
++ Ретельно ополосніть водою, використовуючи кілька відер, і дайте висохнути.
++ За потреби повторюйте процедуру до повного видалення жирних речовин.
++ Ополіскування дуже важливе: піна на поверхні води для ополіскування вказує на те, що на плитці все ще є залишки
миючого засобу.
++ Також дуже важливо добре просушити поверхню (12 годин). У швах між плитками залишається багато води. Перш ніж
починати роботу, зачекайте, доки ця вода повністю випарується. Поверхня має бути сухою!

УВАГА!
Каустична сода – їдка речовина. Пильнуйте, щоб вона не потрапила на шкіру, в очі тощо. Якщо цього не вдалось уникнути,
негайно промийте уражене місце великою кількістю чистої води. Обов’язково надягайте належні засоби індивідуального
захисту (маску, рукавички тощо).
2
Вирівняйте основу з наявних плиток із заповненими швами за допомогою шпаклівки Planiprep 4 lvt.
++ Час висихання не менше 2 годин.
++ Обережно відшліфуйте вручну, використовуючи дрібнозернистий наждачний папір.
3
На завершення вологою ганчіркою ретельно зітріть пил.
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2. УКЛАДАННЯ
РОЗМІТКА
Починайте з центру, використовуйте рівень і ретельно сплануйте укладання.
Спочатку визначте центр стіни і за допомогою рівня нанесіть вертикальні й горизонтальні лінії, що перетинаються.
Відкоригуйте лінії залежно від того, як виглядатимуть обидва краї стіни після укладання покриття Quick-Step Livyn. Якщо плитки
Quick-Step Livyn укладатимуться зі швами, обов’язково враховуйте ширину швів під час нанесення розмітки.
Перевірте правильність розрахунків. Виберіть найпривабливішу композицію й намагайтеся мінімізувати витрату матеріалів.
ОБРІЗАННЯ ПЛИТКИ QUICK-STEP LIVYN
Для отримання найкращого результату рекомендується обрізати плитки заздалегідь.
++ Для належного укладання на стіні деякі плитки Quick-Step Livyn доводиться обрізати. Після укладання всіх суміжних плиток
позначте частину, яку необхідно обрізати. Увігнутий різак дає змогу різати вздовж як прямої, так і непрямої лінії. Зробіть
рівний надріз і вставте плитку в кут між двома стінами.
++ Для отримання найкращого результату заздалегідь обріжте плитки для укладання на стику з підлогою та в інших
важкодоступних місцях.
++ Щоб лінія обрізання була рівнішою, зробіть надріз зі зворотного боку.
++ Установіть плитки поруч одна з одною.
Для зовнішніх кутів можна використовувати спеціальний профіль для сходів Quick-Step Livyn.
++ Спочатку приклейте профіль до 2 стін за допомогою клею Mapei Ultrabond Eco MS for LVT Wall.
++ Вирівняйте поверхню шпаклівкою Mapei Planiprep 4 LVT.
++ Потім приклейте рівно обрізану плитку ЛВТ клеєм Mapei Ultrabond Eco MS for LVT Wall.
НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ
Накрийте підлогу, щоб на неї не розлився клей.
1
++ Рівномірно нанесіть клей на основу за допомогою зубчатого шпателя (зубці TKB A2, витрата
матеріалу приблизно 300 г/м²). Щоб висота шару клею була однаковою, тримайте шпатель під
кутом 90° (тобто перпендикулярно до основи, але в жодному разі не нахиляйте більше ніж на
45°). Не накривайте лінії розмітки: вони знадобляться під час укладання плитки.
2
++ Щоб забезпечити надійне зчеплення, укрийте клеєм якомога більшу площу, перш ніж на його
поверхні почне формуватися плівка (20-30 хвилин за температури +23°C і відносної вологості
повітря 50%). Після цього можна одразу братися до укладання плитки.
++ Кладіть плитку Quick-Step Livyn на вологий клей і притискайте, щоб роздавити гребені клею. На
поверхні плиток Quick-Step Livyn не повинно бути пилу.
++ Одразу починайте укладати ЛВТ Quick-Step Livyn Glue+ на стіні зі швами чи без них і починайте
формувати один чи кілька рядів ЛВТ Quick-Step Livyn Glue+ безпосередньо у вологому клеї.
(Початкова точка: приблизно 1 м над підлогою, потім угору, завершувати внизу. Використовуйте
лазерний рівень, щоб не відхилятися від горизонталі.) Пильнуйте, щоб не утворювалися порожнини,
і добре притискайте покриття, щоб клей надійно зчепився із задньою поверхнею плитки.
3
++ Через кілька хвилин після укладання Quick-Step Livyn необхідно знову ретельно прокатати покриття
гумовим валиком або розтерти за допомогою невеликої пробкової дощечки.
++ Перш ніж заповнювати шви між плитками Quick-Step Livyn, дайте клею повністю висохнути (мін. 24
години).
++ Якщо використовувалися розпірки, витягніть їх.
++ Для витирання вологих залишків матеріалу та розлитих рідин використовуйте серветки Mapei
Cleaner H. Витирайте залишки клею, поки він іще свіжий і вологий. Пильнуйте, щоб на поверхні ЛВТ
не залишилася тонка плівка клею. Після остаточного затвердіння клей можна буде видалити тільки
механічним способом.
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Під час укладання можна використовувати розпірки для формування швів, які потім заповнюються
замазкою Mapei Flexcolor 4 LVT або Kerapoxy 4 LVT.

Зі швами

+ Установники керамічної плитки звикли працювати зі швами
+ Більше можливостей для виправлення дрібних помилок

Без швів

+ Сучасний вигляд
+ Підходить до всіх видів декору

Якщо плитка Quick-Step Livyn уже має рельєфну фаску, то для укладання зі швами її можна обрізати відповідно до дизайну
фаски.
++ ШВИ (НЕОБОВ’ЯЗКОВО)
Якщо ви хочете укладати плитку Quick-Step Livyn зі швами (2–4 мм), використовуйте замазку Kerapoxy 4 Lvt або Flexcolor 4 Lvt.
Докладну інформацію можна знайти в специфікації.
Залишки матеріалу слід усувати якомога швидше (до затвердіння). Див. інструкції Mapei.
ВОЛОГІ МІСЦЯ (НАПРИКЛАД, СТІНИ У ВАННІЙ КІМНАТІ)
++ У разі використання Kerapoxy 4 LVT одразу ретельно промийте водою (спочатку за допомогою білої ганчірки, а потім
м’якої губки).
++ Використовуйте кілька відер із водою (принаймні одне відро з чистою водою й одне з брудною).
++ Через 12 годин: за потреби нанесіть на 20 хвилин засіб Kerapoxy Cleaner і ще раз промийте (спочатку білою ганчіркою,
потім м’якою губкою).
++ Залиште на 24–48 годин для висихання.
++ Негайно прибирайте залишки замазки Kerapoxy 4 LVT (не давайте їм засихати).
СУХІ МІСЦЯ
++ Через 15-20 хвилин після нанесення замазки Flexcolor 4 LVT (залежно від температури повітря), коли на поверхні почне
утворюватися тонка плівка, круговими рухами протріть затерті шви вологою губкою, щоб видалити залишки Flexcolor 4
LVT. Часто промивайте губку, використовуючи два відра з водою: перше для змивання суміші, а друге – для ополіскування
губки в чистій воді. Якщо через кілька годин на поверхні видно залишки замазки, зітріть їх вологою білою ганчіркою. Через
день після затирання швів сухою ганчіркою або губкою Scotch-Brite® зітріть тонкий наліт замазки з покриття Quick-Step
Livyn. За потреби скористайтеся рідким миючим засобом, наприклад Kerapoxy Cleaner.
++ Залиште на 24–48 годин для висихання.
++ Не треба терти губкою вздовж чи впоперек швів – так ви видалите забагато замазки. Зашліфувати шов можна бічною
поверхнею губки.
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3. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП
ЗАВЕРШАЛЬНА ОБРОБКА ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ (НАПРИКЛАД, ВНУТРІШНІХ КУТІВ,
СТИКІВ ІЗ ВАННОЮ ЧИ ЗМІШУВАЧЕМ)
Обробіть шви у важливих місцях герметиком Quick-Step® Hydrokit, щоб зробити їх
водонепроникними.
Також можна використовувати інші силіконові герметики підходящого кольору.
Користуйтеся душем тільки після того, як герметик висохне.

4. ДОГЛЯД
Для чищення душу можна використовувати звичайний засіб Quick-Step Livyn Cleaner.

РЕЗЮМЕ:
• Виберіть клей із колекції Quick-Step Livyn Glue+.
• Стіни: поверхня має бути рівною й сухою.
• Душ: поверхня має бути рівною, сухою й паронепроникною.
• Обов’язково читайте інструкції з укладання всіх матеріалів.

Оскільки компанія Unilin не може контролювати властивості та якість основи, наведені вище інструкції слід розглядати лише як базове рішення, яке
враховує технічні характеристики продукту чи продуктів. Перед укладанням підрядник має ретельно дослідити основу й визначити її придатність
для запланованого застосування. Транспортуйте, зберігайте й укладайте матеріали тільки за вказаної температури. Також перед укладанням
переконайтеся, що основа має потрібну температуру.
Докладну інформацію про властивості, підготовку й застосування наших продуктів можна знайти в специфікаціях та інструкціях з укладання. Технічну
документацію до всіх наших продуктів представлено на веб-сайтах Quick-Step і Mapei. Також можна звертатися до місцевого дилера Quick-Step,
який із радістю вам допоможе.
Щоб ознайомитися з умовами гарантії, відвідайте веб-сайт Quick-Step або зверніться до місцевого дилера Quick-Step.

