
Układanie
wykładzin 
podłogowych



Sposoby układania

Przyklejanie wykładziny na całej powierzchni jest warunkiem 
korzystania z gwarancji.

U W A G A

Sposób 
układania Zastosowanie Zalety Wady

Układanie 
swobodne

W małych 
pomieszczeniach, 
tam gdzie wystar-
cza jeden arkusz 
wykładziny lub 
rzadko odwiedza-
nych

•  Szybkie  
i łatwe układanie

•  Możliwość 
szybkiego 
zużycia 
wykładziny

•  Wykładzina 
może się 
marszczyć

Przyklejanie 
taśmą 

obustronnie 
przylepną

W pomieszcze-
niach niezbyt 
często  odwie-
dzanych

•  Szybkie ukła-
danie

•  Wykładzina 
może się 
marszczyć

Przyklejanie 
(klej wo do roz

pusz czal ny)

W pomieszcze-
niach większych 
niż 20 m2 lub czę-
sto odwiedzanych

•  Szybkie kleje-
nie  
(klej rozprowa-
dza się wałkiem)

•  Prosty demon-
taż

•  Zwiększa trwa-
łość wykładziny

Przyklejanie 
(klej 

profesjonalny)

W pomieszcze-
niach większych 
niż 20 m2 lub czę-
sto odwiedzanych

•  Duża wytrzy-
małość 
i trwałość

•  Zwiększa trwa-
łość wykładziny

•  Trudne ukła-
danie



1. Do kład nie zmie rzyć wiel kość 
po miesz cze nia, w  któ rym 
wy kła dzi na bę dzie ukła da na. 
Na le ży zmie rzyć naj więk szą 
sze ro kość i dłu gość po  mie
sz cze nia.

2. Do dać 10 cen ty me trów do 
każ   de go wy mia ru.

3. Pod czas mie rze nia na le ży uwzglę d nić wszyst kie wnę ki.

4. Je śli ko niecz ne jest łą cze nie ar ku szy wy kła dzi ny (zwłasz cza 
wzo rzy stych), to na le ży ku pić wy kła dzi nę z za pa sem po trzeb nym 
do do pa so wa nia wzo ru.

N I E Z B Ę D N E  M AT E R I A Ł Y  I  N A R Z Ę D Z I A

1. Roz wi nąć wy kła dzi nę w po miesz cze niu z oko ło 510 cm za pa
sem, tak by za cho dziła na ścia nę (w więk szych po miesz cze niach 
przed roz po czę ciem pra cy luźno roz ło żo ną wy kła dzi nę zo sta wia 
się na 24 go dzi ny). 

Pod ło że po win no być rów ne, czy ste, su che, gład kie i nie py lą ce: 
je śli są nie rów no ści, na le ży uło żyć war stwę  za pra wy sa mo po zio
mu ją cej.

przycinak do wykładzin
(przycinanie wzdłuż ściany)

klej
lub rolka
taśmy
obustronnie
przylepnej

nóż

szyna stalowa pomocna przy cięciu wykładziny

listwa progowa

KLEJ

Obliczanie niezbędnej ilości 
wykładziny

Materiały i narzędzia

Przygotowanie podłoża



2. Do ci snąć dło nią wy kła
dzi nę w  stro nę ścian. 
Upew nić się, że po kry
wa ca łą po wierzch nię.  

3. Prze ciąć ro gi wy kła dzi ny (cię
cie pro ste). Dzię ki te mu bę dzie 
le piej przy le gać do kra wę dzi 
ścian. 

Układanie swobodne

Przyklejanie taśmą obustronnie przylepną

W po miesz cze niach, w któ rych star cza je den ar kusz wy kła
dzi ny lub rzad ko od wie dza nych

1. Roz wi nąć wy kła dzi
nę.

2. Przy ciąć wy kła dzi
nę wzdłuż kra wę dzi 
ścia n lub co ko łu 
(na rzę dzie umoż li
wia rów ne cię cie 
wy kła dzi ny; na le ży 
jed nak pa mię tać 
o re gu  lar nej wy mia
nie ostrza). 

3. Przy mo co wać 
li stwę pro go wą 
w drzwiach.
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1. Przed roz wi nię ciem 
wy kła dzi ny, na kle ić 
ta śmę obu stron nie 
przy lep ną na ca łej 
pod ło dze w  kra tę 
(o  bo ku 1 m) oraz 
wzdłuż ścian 
i  wo kół prze szkód, 
na przy kład słu pa 
no śne go. Na 
ze wnętrz nej stro nie 
ta śmy po zo sta wić pa sek za bez pie cza ją cy. 

2. Roz wi nąć wy kła dzi nę. 
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Układanie



3. Zło żyć wy kła dzi nę na 
pół, zdjąć pa pier 
z a  b e z  p i e  c z a  j ą  c y 
z  ta śmy znaj du ją cej 
się na od kry tej czę ści 
pod ło gi, na stęp nie 
od wi nąć zło żo ną 
część. Przy kle jo ną 
wy kła dzi nę do ci snąć 
dłoń mi w stro nę ścian. 

 Czyn no ści po wtó rzyć 
na dru giej po ło wie. 

4. Przy ciąć wy kła dzi nę 
wzdłuż krawędzi 
ścian, uży wa jąc przy
cinaka do wy kła dzin 
(na rzę dzie to umoż li
wia rów ne cię cie 
wy kła dzi ny). 
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Przyklejanie wykładziny

W po miesz cze niach więk szych niż 20 m2 lub czę sto od wie
dza nych. Znacz nie zwięk sza trwa łość wy kła dzi ny.

1. Roz wi nąć wy kła dzi nę. 

2. Zło żyć wy kła dzi nę na 
pół i roz pro wa dzić klej 
na od kry tej czę ści 
pod ło gi (wał kiem roz
pro wa dza się klej do 
szyb kie go kle je nia 
i od kle ja nia, klej pro fe
sjo nal nej ja ko ści roz
pro wa dza się pa cą 
ząb ko wa ną).

3. Od cze kać kil ka mi nut, 
po czym roz wi nąć 
wy kła dzi nę i przy  kle jo
ną część do ci snąć 
dłoń mi w stro nę ścian. 

4. Te sa me czyn no ści 
po wtó rzyć na dru giej 
po ło wie. 

5. Przy ciąć wy kła dzi nę 
wzdłuż krawędzi ścian, 
uży wa jąc przy cinaka 
do wy kła dzin (na rzę
dzie to umoż li wia rów
ne, cię cie wy kła dzi ny).
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5. Za mo co wać li stwy pro go we w drzwiach.



6. Zamocować listwy progo-
we w drzwiach i zaczekać 
24 go dziny z rozstawia-
niem ciężkich mebli 
w pomieszczeniach
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Je że li wy kła dzi nę trze ba po łą czyć, to na le ży zro bić to tak, aby 
złą cze by ło jak naj mniej wi docz ne: 

1. Roz ło żyć dwa pa sy wy kła
dzi ny, tak by brzeg jed ne go 
pa sa (ok. 10 cm) za cho dził 
na brzeg dru gie go (je że li 
wy kła dzi na ma wzór, na le
ży go do pa so wać). 

2. Od giąć 2/3 sze ro ko ści 
pierw sze go pa sa. Po wlec 
pod ło że kle jem i przy ło żyć 
od gię tą część pa sa. 

3. Te sa me czyn no ści po wtó
rzyć z  dru gim pa sem 
wy kła dzi ny, po czym do ci
snąć obie przy kle jo ne czę
ści w stro nę ścian. 

4. Używając szyny stalowej 
i no ża prze ciąć dwa 
na cho dzą ce na sie bie koń
ce wy kła dzi ny, usu nąć 
od cię te frag men ty i od giąć 
oba pa sy. 

 Po kryć pod ło że kle jem, 
przy ło żyć od gię te czę ści 
i  do ci snąć do środ ka 
po miesz cze nia.

2

1

4

Dodatkowe rady

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.

 Wykończenie: Po ułożeniu co koły wykańcza się listwami przy-
ściennymi – drewnianymi lub plastikowymi, pełnymi lub  
z wklejonym paskiem przyciętej wykładziny.




