
ОСОБЛИВІ УМОВИ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІНІЛОВИХ 
ПІДЛОГ NEXT STEP – СУЧАСНІ ВІНІЛОВІ ПІДЛОГИ НА ПІДКЛАДКАХ, 
ОСНАЩЕНИХ ПІДІГРІВОМ ПІДЛОГИ

1. Вінілові підлоги Next Step – сучасні вінілові підлоги повністю сумісні з теплими підлогами, оснащеними водяними 
та електричними системами теплої підлоги, в яких нагрівальні елементи закладені в стяжку, а самі системи 
оснащені точними пристроями для контролю та програмування робочої температури таким чином, щоб 
підтримувати належні температури і робочі параметри системи (термостатичні клапани, терморегулятори).

2. Вінілові підлоги Next Step можна встановлювати на підлоги з підігрівом як способом плаваючого монтажу 
(необхідно використовувати системну демпфіруючу підкладку Next Step Extreme 1.5), та і в способом монтажу 
на клей (обов’язково використовувати рекомендовані системи клеїв для вінілових підлог Next Step). Детальна 
інформація знаходиться в інструкції монтажу і в таблиці рекомендованих систем склеювання, що знаходяться на 
сторінці www.barlinek.com 

3. Висота виступу стяжки над нагрівальними елементами повинна бути не менше 20 мм.

4. Стяжка, обладнана системою підігріву підлоги, повинна пройти процес вигрівання підкладки перед тим, як 
розпочати монтаж вінілових підлог Next Step. 

5. Безпосередньо перед монтажем потрібно виміряти вологість стяжки. Правильні значення вологості основи 
повинні бути не вище, ніж: 2% вологості CM для цементної стяжки i 0,3% вологості CM для ангідридної стяжки. 

6. Як процес вигрівання підкладки, так і процес вимірювання вологості підкладки повинні бути підтверджені 
відповідними протоколами, підписаними інвестором або уповноваженим керівником робіт. Протоколи повинні 
бути надані монтажнику підлог Next Step перед початком монтажу і долучені до документації встановлення 
підлоги Next Step. 

7. Під час монтажу вінілових підлог Next Step система підігріву підлоги повинна бути вимкненою, а температура 
поверхні підкладки (стяжки) повинна знаходитися в межах, рекомендованих в інструкції з монтажу підлог Next 
Step. 

8. Не потрібно запускати підігрів підлог під час монтажу. Температура поверхні стяжки повинна бути рівномірною 
під час усього процесу монтажу підлог.

9. В разі монтажу вінілових підлог Next Step на основах, що підігріваються в плаваючий системі, потрібно 
створювати розширювальні зазори між поверхнями, що підігріваються, та поверхнями без системи підігріву 
підлоги. 

10. Особливо важливо створити розширювальні зазори по периметру встановленої підлоги в плаваючій системі 
поруч зі стінами і навколо всіх нерухомих елементів інтер’єру, щоб встановлена підлога не могла впиратися 
в нерухомі елементи інтер’єру будь-яким чином і в будь-якому місці (колони, стовпи, стіни, дверні коробки, 
елементи монтажу, що виступають з підлоги тощо).

11. Введення в експлуатацію системи підігріву підлоги після монтажу вінілової підлоги Next Step повинно відбуватися 
не раніше, ніж години 48 від закінчення монтажу.

12. Максимальна температура поверхні вінілової підлоги Next Step під час роботи системи підігріву підлоги не 
повинна перевищувати 27°C

13. Під час використання ВІНІЛОВИХ ПІДЛОГ NEXT STEP на підкладках, обладнаних підігрівом підлоги, потрібно 
пам’ятати, що випаровування будь-яких рідин, пролитих на поверхню підлоги, може прискорюватися. Тому усі 
забруднення плямами, такі як від вина, сечі, молока тощо, потрібно якнайшвидше видалити з поверхні підлоги, 
тому що якщо вони засохнуть на поверхні дощок, це може спричинити до довготривалої зміни кольору підлоги.  

Інші умови монтажу та використання вінілових підлог Next Step містяться в Загальній інструкції з монтажу, загальних 
умовах експлуатації та гарантійних умовах для підлог NEXT STEP – сучасні вінілові підлоги, що знаходяться на сторінці 
www.barlinek.com  
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