
WARUNKI SZCZEGÓLNE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PODŁÓG 
WINYLOWYCH NEXT STEP – NOWOCZESNE PODŁOGI WINYLOWE NA 
POSADZKACH ZAOPATRZONYCH W OGRZEWANIE PODŁOGOWE

1. Podłogi winylowe Next Step – Nowoczesne Podłogi Winylowe są w pełni kompatybilne z posadzkami grzewczymi, 
zaopatrzonymi  w systemy wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, w których elementy grzejne 
zatopione są w jastrychu, zaś same systemy wyposażone są w precyzyjne urządzenia do kontroli i programowania 
temperatury pracy w taki sposób, aby zachować właściwe temperatury i parametry pracy systemu (zawory 
termostatyczne, termoregulatory).

2. Podłogi winylowe Next Step można montować na posadzkach ogrzewanych zarówno w systemie montażu 
pływającego (konieczne zastosowanie systemowego podkładu tłumiącego Next Step Extreme 1.5), jak i w systemie 
montażu klejowego (konieczne stosowanie rekomendowanych systemów klejowych dla podłóg winylowych Next 
Step). Szczegóły dostępne w instrukcji montażu oraz w tabeli rekomendowanych systemów klejowych, dostępnych na 
stronie www.barlinek.com 

3. Wysokość nadlewki jastrychu nad elementami grzejnymi powinna być nie mniejsza niż 20 mm.

4. Jastrych zaopatrzony w system ogrzewania podłogowego, musi zostać poddany procesowi wygrzania posadzki, 
przed rozpoczęciem montażu podłóg winylowych Next Step. 

5. Bezpośrednio przed montażem należy zmierzyć wilgotność jastrychu. Prawidłowe wartości wilgotności posadzki 
powinny być nie wyższe niż: 2% wilgotności CM dla jastrychu cementowego i 0,3% wilgotności CM dla jastrychu 
anhydrytowego. 

6. Zarówno proces wygrzania posadzki, jak i pomiar wilgotności posadzki, powinny być potwierdzone stosownymi 
protokołami, podpisanymi przez inwestora lub upoważnionego kierownika prac. Protokoły powinny zostać 
przedstawione montażyście podłóg Next Step przed rozpoczęciem montażu i dołączone do dokumentacji instalacji 
podłogi Next Step. 

7. W trakcie montażu podłóg winylowych Next Step system ogrzewania podłogowego musi być wyłączony, 
a temperatura powierzchni podkładu (jastrychu) powinna mieścić się w przedziałach zalecanych w instrukcji montażu 
podłóg Next Step. 

8. Nie należy uruchamiać instalacji grzewczej w trakcie montażu. Temperatura powierzchni jastrychu powinna być 
równa w trakcie całego procesu montażu podłóg.

9. W przypadku montażu podłóg winylowych Next Step na posadzkach ogrzewanych w systemie pływającym, 
należy zachować dylatacyjne szczeliny odcinające pomiędzy powierzchniami ogrzewanymi, a powierzchniami 
pozbawionymi systemu ogrzewania podłogowego. 

10. Szczególnie istotnym jest zachowanie obwodowych szczelin dylatacyjnych zamontowanej podłogi w systemie 
pływającym przy ścianach oraz wokół wszystkich stałych elementów wnętrza tak, aby w żaden sposób i w żadnym 
miejscu zamontowana podłoga nie miała możliwości zapierania się o stałe elementy wnętrza (kolumny, filary, ściany, 
ościeża drzwi, wystające z podłogi elementy instalacji, itp.).

11. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego po montażu podłóg winylowych Next Step, powinno odbyć się nie 
wcześniej, niż 48 godzin od zakończenia montażu.

12. Maksymalna temperatura powierzchni podłogi winylowej Next Step w trakcie pracy systemów grzewczych nie 
powinna przekraczać 27° C

13. W trakcie użytkowania PODŁÓG WINYLOWYCH NEXT STEP na posadzkach zaopatrzonych w ogrzewanie podłogowe 
należy pamiętać, iż parowanie wszelkich płynów rozlanych na powierzchni podłogi może mieć charakter 
przyspieszony. Dlatego wszelkie zaplamienia płynami takimi jak wino, mocz, mleko, itp., należy jak najszybciej usuwać 
z powierzchni podłogi, ponieważ ich zaschnięcie na powierzchni desek może przyczynić się do trwałego odbarwienia 
podłogi. 

Pozostałe warunki montażu i użytkowania podłóg winylowych Next Step zawarte są w Ogólnej Instrukcji montażu, ogólnych 
warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji podłóg NEXT STEP – Nowoczesne Podłogi Winylowe, dostępnych 
nabarlinek.com  
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