PRIROČNIK ZA POLAGANJE
PUZZLE TALNIH OBLOG

POLAGANJE
Priročnik vas po korakih vodi skozi postopek polaganja izdelkov iz programa puzzle talnih
oblog E500. Priročnik smo po svojih najboljših močeh sestavili kot vodilo za delo. Pomnite
pa, da vsak projekt prinaša posebne izzive, ki jih v priročniku ni mogoče obravnavati.
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KAJ JE TREBA
UPOŠTEVATI
PRED POLAGANJEM

1.1. Vidiki
Naslednji vprašalnik smo sestavili v našo pomoč pri iskanju primerne talne obloge za posamezni projekt. Med pogovorom
vam bomo morda zastavili enega ali več naslednjih vprašanj.
PROJEKT:

DATUM ZAČETKA:

DATUM ZAKLJUČKA:

UGOTAVLJANJE TEHNIČNIH PODATKOV
1. Ali po obstoječem tlaku oziroma po
območju bodočega tlaka vozijo viličarji?

DA/NE – Če DA, katere vrste viličarjev?

Električni/plinski/dizelski/ročni

Regalni/zgibni

Največja obremenitev: __________

Tri ali štiri kolesa?

Kakšna vrsta koles?

2. Ali uporabljate kemikalije ali topila?

DA/NE – Če DA, katere kemikalije oziroma
topila?

3. Ali je območje izpostavljeno skrajnim
temperaturam ali neposredni sončni
svetlobi?

DA/NE

4. Ali mora imeti talna obloga določen
faktor požarne varnosti?

DA/NE

5. Ali potrebujete talno oblogo določene
stopnje protizdrsnosti?

DA/NE

6. Ali potrebujete talno oblogo vrste ESD?

DA/NE

Če DA, bo treba talno oblogo lepiti.

7. Kakšna so obstoječa tla?

8. Stanje tal

DOBRO STANJE/RAVNA IN GLADKA?

POŠKODOVANA?

V SLABEM STANJU?
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1.1. Vidiki

Starost zgradbe

Koliko nadstropij ima?

So lepila POTREBNA?
Kako nameravate čistiti tla?

Ali potrebujete dostop do prostora pod tlemi?

ROTACIJSKI
ČISTILNIK

ROČNI MOP

DRUGO

DA/NE

Izpusti, jaški?

DA/NE

Ali so obstoječa tla onesnažena?

DA/NE

Ali projekt vključuje izvedbo robov in klančin?

DA/NE

Ali je mogoče območje zapreti za uporabo?

DA/NE

Čemu bo služila talna obloga?
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1.2. Kontrolni seznam
Naslednji dejavniki vplivajo na postopek polaganja in jih je treba upoštevati.

1

Neposredna sončna svetloba
Pod neposredno sončno svetlobo se lahko predeli obloge
segrevajo in raztezajo drugače kot drugi predeli tlaka. Zato se
lahko robovi talnih oblog zavihajo navzgor in/ali s pritiskom
deformirajo druge talne obloge.
Če so na območju, ki ga tlakujete, drsna vrata, velika okna,
svetlobniki ali proti jugu obrnjene verande, je zelo priporočljivo
talne obloge prilepiti. Tako boste preprečili, da bi se talne obloge
deformirale.
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1.2. Kontrolni seznam
2

Temperatura
 Poskrbite, da tla niso izpostavljena močnim nihanjem temperature (≤ 15 oC). Temperaturna
nihanja lahko povzročijo velika raztezanja in krčenja talnih oblog. Pomnite tudi, da peči in
katalizatorji sevajo toploto, ki lahko povzroča raztezanje talnih oblog.
 Kot protiukrep vam priporočamo puščanje 5-milimetrskih špranj ob stikih s stenami in fiksnimi
objekti. V hladnih prostorih (pod 15 oC) talne obloge pred polaganjem pustite počivati 48 ur, da
se njihova temperatura prilagodi.

3

Obstoječa tla
 Preproga – Polaganje na preprogo na splošno odsvetujemo. Če se temu ne morete izogniti,
med podlago in talno oblogo položite polietilensko folijo.
 Betonski tlaki – Polaganje na obstoječ betonski tlak je izvedljivo brez težav. Če je treba talne
obloge lepiti, odstranite barvo s tlaka, da se bo lepilo pravilno prijelo na podlago.
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Sledovi pnevmatik
 Gumijaste pnevmatike umažejo skoraj vsako vrsto tlaka, tudi goli beton, barvani beton ali
polivinilno oblogo. Madeži so kemični in talnih oblog niti ne poškodujejo niti ne vplivajo na
njihovo življenjsko dobo.
 Sledove pušča kemikalija 6PPD, ki jo uporabljajo pri proizvodnji pnevmatik. Snov 6PPD je
antioksidant in jo dodajajo gumijastim izdelkom za večjo odpornost proti ozonu in UV-žarkom.
Ima tudi druge koristne učinke pri samem procesu ulivanja gume.
 Ker so madeži temno sivi/zeleni, so mnogo manj opazni na tlakih temnejših barv, na temno sivih
ali grafitnih oblogah pa skoraj neopazni. Manj izstopajo tudi na oblogah črne ali zelene barve.
Izogibajte se oblogam svetlo sive, rumene, bele in rdeče barve.
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1.2. Kontrolni seznam
Regalni viličarji in električni viličarji z vozniškim sedežem
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Večina 3- ali 4-kolesnih viličarjev z gumijastimi pnevmatikami puzzle talnim oblogam ni
nevarnih, previdnost in podrobnejšo analizo pa priporočamo pri viličarjih naslednjih vrst.

o

3-kolesni električni viličarji z enojnim gnanim kolesom na zadku (zlasti, če imajo
najlonska kolesa)

o

Regalni viličarji z majhnimi, trdimi kolesi

o

Viličarji z zelo veliko nosilnostjo in majhnimi kolesi

Zgoraj našteta vozila škodujejo večini talnih oblog, tudi epoksidnim
smolam in betonu. Težavam te vrste se izognete tako, da puzzle
talno oblogo na območjih vožnje z vozili prelepite.
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1.2. Kontrolni seznam
6

Odpornost proti kemikalijam
 PVC je na splošno zelo odporen proti večini kemikalij, paziti pa je treba na kemikalije na
osnovi topil – zlasti na sredstva za razmaščevanje in redčenje.
 Petrokemični proizvodi, vključno z bencinom in dizelskim gorivom, lahko pri daljšem delovanju
škodujejo elastomerom v materialu talne obloge. Razlito gorivo čim prej obrišite.

Iz zdravstvenih in varnostnih razlogov je treba razlitja čim prej očistiti. Manjše razlite količine
puzzle talnim oblogam najverjetneje ne bodo škodovale. Naslednja pravila veljajo za
projekte, kjer obstaja tveganje daljše izpostavljenosti kemikalijam.




Preverite embalažo kemikalije – Če je shranjena v elastični embalaži (zlasti če ima natisnjen
simbol PVC), ste lahko brez skrbi za talno oblogo.
Če je kemikalija shranjena v trdi, debelostenski plastični posodi, bodite previdni.
Priporočamo vam, da delovanje kemikalije preskusite na majhni površini.
Če je kemikalija shranjena v kovinski posodi, je previdnost nujna. Kemikalija v kovinski
posodi ni shranjena brez razloga (verjetno škoduje plastiki, denimo polivinilu).

Če niste prepričani, zahtevajte tabelo kemičnih odpornosti puzzle
talnih oblog in/ali za preskus pustite kemikalijo delovati 48 ur in
nato preverite reakcijo talne obloge.
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1.2. Kontrolni seznam
7

Poškodovana tla
 Puzzle talna obloga je primerna za polaganje na neravna, vlažna in poškodovana tla. 7- in
10-milimetrske talne obloge lahko polagate tudi na teptan betonski tlak. 5- in 6-milimetrski
izvedbi zahtevata bolj gladko podlago.
 Popraviti boste morali samo velike luknje in razpoke.
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Dodatni vidiki


Udarci statične elektrike – Puzzle talna obloga je električni izolant, zato se lahko pri hoji po
tej talni oblogi v telesu nabere elektrostatični naboj. To lahko preprečite z uporabo
antistatičnega polirnega sredstva.



Talno gretje – Pred polaganjem talne obloge v prostoru s talnim gretjem morate talne
obloge pustiti v prostoru z vključenim talnim gretjem tako dolgo, da se njihova
temperatura prilagodi temperaturi okolice.



Polaganje na prostem – Talna obloga E500 ni primerna za polaganje na prostem.
Izdelujemo tudi obloge za uporabo na prostem – najdete jih na naši spletni strani.



Varjenje – Dovoljeno je navadno varjenje, vendar iskre in kaplje poškodujejo površino
obloge.
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POLAGANJE
PO KORAKIH

2.1. Orodja in pribor
Poravnava
Da boste talne obloge polagali brez zapletov, je pomembno, da prve
talne obloge položite v ravni črti – ne glede na morebitno kotno
odstopanje sten. Za polaganje talnih oblog pod pravim kotom lahko
uporabite:
 ris s kredo,
 linijski laser,
 kotnik.
Orodja
Za zagotovitev tesnih stikov robov uporabljajte gumijasto
kladivo. Za udobnejše delo lahko ročaj kladiva ovijete s
trakom ali pa nosite rokavice.
Rezanje
Puzzle talne obloge lahko režete po različnih postopkih – vaša izbira
je odvisna predvsem od izkušenj, razpoložljivega orodja in osebnih
preferenc. Talne obloge je lažje rezati tople.
Naši strokovnjaki za polaganje oblog priporočajo naslednje orodje:
 rezalni stroj Magnum Shear Guillotine – nudimo ga v najem,
 nož Stanley s konkavnimi rezili – uporabljajte rokavice, odporne proti urezom,
 električna vbodna žaga z grobim ali srednje finim rezilom za les,
 namizna ali tračna žaga z rezilom za les.
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2.2. Priprava
1

Temperatura
Talnih oblog ne polagajte takoj po prejemu. Pred začetkom
polaganja talnih oblog pustite, da se prilagodijo temperaturi
okolice. Priporočamo vam, da jih pustite tako vsaj 24 ur. Če želite
delo pospešiti, razdelite talne obloge na svežnje po 4–5 kosov in
svežnje razprostrite po tleh v prostoru. Talne obloge, ki se
temperaturno niso prilagodile prostoru, se lahko med polaganjem
raztezajo oziroma krčijo.

2

Priprava podlage
Očistite podlago in odstranite prah in kamenčke z metlo ali
sesalcem. Če vas skrbijo razpoke ali luknje, jih zravnajte s
polnilom.
Če bo treba talno oblogo lepiti, odstranite glazuro, zaščitno
prevleko in barvo, da se bo lepilo bolje prijelo. Upoštevajte,
da boste porabili približno 5–10 litrov lepila na 10 m2.
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2.3. Polaganje

1. S tračnim metrom (čim bolj točno)
določite sredino prostora.

2. Vzdolž
simetral
prostora
s
svinčnikom zarišite krajše označevalne
črte (če nameravate talne obloge
postaviti v križ na sredini prostora).

3. S kredo podaljšajte označevalne
črte, da boste laže sledili vzorcu križa.

4. Stiki prve talne obloge se morajo
pokrivati s središčno označevalno črto.
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2.3. Polaganje

4. Položite talne obloge vzdolž risa s
kredo in pazite, da so poravnane. Tako
bodo talne obloge ostale poravnane ves
čas polaganja.

5. Talne obloge polagajte postopoma
v krogih iz središča prostora, dokler ne
pokrijete vseh tal.

6. Kjer je treba talno oblogo rezati,
obrnite talno oblogo na hrbtno stran in jo
pritisnite k steni. Potisnite jo malce v
eno stran, da se razkrije oznaka za
rezanje na talni oblogi pod njo.

7. Označite talno oblogo na točki
oznake za rez na spodnji talni oblogi.
Enako naredite na drugi strani.
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2.3. Polaganje

8. Na hrbet obrnjeno talno oblogo lahko
uporabite kot podlago za rezanje.
Položite talno oblogo na tla in poravnajte
kovinsko ravnilo z narejenima oznakama
za rezanje.

9. Z nožem s konkavnim rezilom
nekajkrat zarežite. Po nekaj rezih lahko
talno oblogo primete in jo nekajkrat
upognete navzgor in navzdol, da poči.

10. Talne obloge lahko režete tudi z
rezalnim strojem z giljotino. Talni oblogi
se bosta popolnoma prilegali, do stene
pa bo ostala 5-milimetrska ekspanzijska
špranja.
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2.5. Kako polagate tlak ESD

Pribor
Preverite, ali ste naročili in prejeli ves potreben pribor. Sistem
puzzle talnih oblog ESD potrebuje ozemljitveni trak in
ozemljitveni komplet na vsakih 60 m2.
 Ozemljitveni čep
 Ozemljitveni upor Cord1MΩ
 Talna obloga z ozemljitvenim zatičem

Za popolno odpornost proti statični elektriki (ESD) morajo biti
talne obloge ozemljene. To dosežete z mrežo črnega
elektroprevodnega traku: v eni smeri ga položite pod vse stike
med dvema talnima oblogama, tako da so v stiku s trakovi vse
talne obloge, v drugi smeri pa položite trakove na vsakih 5
metrov (glejte sliko).
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Ozemljitveno mesto naj bo v kotu prostora ali ob steni,
da se uporabniki ne bi spotikali na njem.
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2.6. Polaganje tlaka ESD
1

Začnite čim bliže sredini prostora.

2

Z risi s kredo ali z laserjem določite črte A-A in B-B.

3

Položite ozemljitveni trak (na sliki prikazan
rdeče). Trakovi naj bodo vsaj v eni smeri
položeni tako, da se na stikih dotikajo vseh talnih
oblog. Pravokotne trakove položite po sredini
stikov na vsakih 5 m.
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Talne obloge položite kot običajno; ne pozabite
namestiti ozemljitvenih mest (na vsakih 60–80
m2). Pomembno je, da je ozemljitveni trak
priključen na talno oblogo z ozemljitvenim
zatičem.
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2.6. Zaključevanje tlaka ESD
5

Po polaganju očistite tla, da bodo meritve pri
preskusu prevodnosti dale pravilne vrednosti.

!

Če je bil ozemljen že obstoječi tlak, ga je treba
izolirati. Če niste gotovi glede uporabe sistema
puzzle talnih oblog ESD, se obrnite na naše
strokovnjake za podporo uporabnikom.
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PO POLAGANJU
NEGA TLAKA

3.1. Čiščenje in nega
Vzdrževanje tlaka puzzle talnih oblog je običajno preprosto in ekonomično. Za ohranjanje čistega tlaka
uporabljajte za dostop klančine in vrata. Klančine preprečujejo prenašanje nesnage od zunaj na tlak.
Priporočamo vam, da sestavite urnik rednega čiščenja.
3.1.1. Čiščenje tlakov E500/5 | E500/6 | E500/7 |
E500/10 Po polaganju
Po polaganju ali po hudem onesnaženju priporočamo globoko oziroma temeljito čiščenje. Pri tem
lahko uporabite čistilo Avmor Heavy Duty Floor Stripper. Čistilo razredčite (kot kaže slika) in pustite
raztopino na tlaku 10 minut. Tlak temeljito očistite z vlažnim mopom ali s čistilnim strojem. Nato tlak še
enkrat pomijte s čisto vodo, da odstranite ostanke čistilne raztopine.
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3.1. Čiščenje in nega
Pogosto čiščenje
Tlak pogosto pometajte in tako odstranjujte prah in drugo nesnago. Madeže lahko običajno odstranite
z brisanjem z vlažno krpo. Tlak lahko čistite ročno, pri velikih površinah pa priporočamo uporabo
čistilnega stroja. Če uporabljate čistilni stroj, omejite hitrost krtač na največ 440 vrt/min.
•
•

Tlak čistite z raztopino detergenta z nevtralnim pH (40 : 1).
Olja in kemikalije čim prej odstranite.

Naši izdelki
Prodajamo čistilne raztopine Neutral, ki so idealne za puzzle talne obloge. Prodajamo tudi čistilne
krpe EVO za trdovratne madeže, ki odlično odstranjujejo olja, maščobe, črnila in katran s tlaka.
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3.1. Čiščenje in nega
3.1.2. Čiščenje sistemov ESD E500/7 | ESD E500/5 | ESD
Pomnite, da je treba tlake puzzle talnih oblog ESD redno vzdrževati, da ohranijo zanesljivost
zaščite.
Začetno globinsko čiščenje
Po polaganju priporočamo globoko čiščenje s čistilom Statguard ESD-Floor Stripper (kat. št.
45.400). Čistilo razredčite po spodnjih navodilih in pustite raztopino na tlaku 10 minut. Tlak
temeljito očistite s čistilom za tlake in odstranite onesnaženo čistilno raztopino z vlažnim
mopom. Nato tlak še enkrat splaknite ali pobrišite s čisto vodo, da odstranite ostanke čistilne
raztopine.
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3.2. Površinska zaščita
Tlaka puzzle talnih oblog ni treba površinsko zaščititi, ima pa taka zaščita nekaj prednosti.
Tiskane/barvane talne obloge
Za preprečevanje razbarvanja tiskanih talnih oblog ali talnih oblog svetlih barv priporočamo
uporabo zaščite PU (Anticolour).
Protizdrsna zaščita
Da bo tlak še bolj nedrseč, priporočamo uporabo zaščite Anti-Slip.
Talne obloge ESD
Za zaščito tlaka ESD uporabite sredstvo Statgaurd Floor Finish. Sredstvo nerazredčeno nanesete
od 2- do 3-krat. Sredstvo še okrepi zaščito tlaka ESD.

Vse zgoraj naštete izdelke lahko naročite pri nas.
Če imate kakšno vprašanje v zvezi s sredstvi za površinsko zaščito ali s čistili, nas vsekakor pokličite.
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NASVETI
IN TRIKI

4.1. Splošne informacije
V proizvodnem procesu uporabljamo postopke za temeljito zagotavljanje kakovosti. Za proizvodni
proces smo pridobili tudi certifikat ISO 9001. Delamo vse, da vi ne bi imeli težav z našimi tlaki.
Upoštevajte naslednje:
Barve šarž
Trudimo se usklajevati šarže z uporabo barvne lestvice RAL, vendar ni vedno mogoče jamčiti, da
bodo vse talne obloge 100-odstotno barvno usklajene. Večinoma so za posamezno naročilo vse talne
obloge iz iste šarže, tako da se po barvi ne razlikujejo. Če pa talne obloge naročate naknadno, vam ne
moremo jamčiti, da se bodo nove talne obloge po barvi 100-odstotno ujemale s prejšnjimi (če so bile
izdelane v drugi šarži).
Sledovi stroja za brizganje
Proizvodni proces skrbno nadzorujemo in spoštujemo stroge smernice zagotavljanja kakovosti. Včasih
lahko stroj za brizganje pusti na talni oblogi odtis, ki se ne pokaže takoj. To se ne dogaja pogosto, ni
pa pod našim nadzorom, in lahko se zgodi, da se poškodovane talne obloge izmuznejo skozi kontrolo
kakovosti. Pri prejemu talnih oblog preverite, ali je njihova kakovost sprejemljiva.
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info@sestavi-tla.si
041 493 624
Tricor d.o.o.
Sv. Lenart 17
SI-4227 Selca

Tricor d.o.o. | Sv. Lenart 17 | SI-4227 Selca
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