
Instrukcja instalacji i 
użytkowania Moduleo® 
Dryback
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NORMY KRA JOWE:

Warunki miejsca montażu muszą być zawsze zgodne 
z odpowiednimi krajowymi normami i standardami 
instalacji.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Opakowania muszą być składowane i transportowane 
na płaskich powierzchniach w równych stosach, 
zawsze na płasko, nigdy pionowo. Nie wolno 
składować opakowań w zimnych ( poniżej 2C°) lub 
bardzo ciepłych (powyżej 40C°) lub wilgotnych 
miejscach.

KONTROL A WIZUALNA 

Należy skontrolować produkt przed rozpoczęciem 
instalacji. Proszę sprawdzić czy kolory są zgodne 
z zamówieniem, czy ilość jest właściwa i czy 
opakowania nie są uszkodzone. Proszę sprawdzać 
podczas instalacji czy poszczególne panele czy 
płytki nie są uszkodzone. Nie należy instalować 
uszkodzonych paneli czy płytek.

ZASTOSOWANIE

• Moduleo® Dryback może być instalowane na 
betonie, jastrychu cementowym, anhydrytowym, 
na podłożu drewnianym i z płytek ceramicznych, 
pod warunkiem prawidłowego przygotowania 
podłoża ( patrz Przygotowanie Połogi)

• Moduleo® Dryback może być używane w 
połączeniu z tradycyjnym wodnym podłogowym 
systemem ogrzewania lub chłodzenia.  System 
elektrycznego ogrzewania podłogowego nie jest 
zalecany.

• Moduleo® Dryback jest przeznaczony wyłącznie do 
instalacji wewnątrz pomieszczeń.

SKŁ AD, KONSTRUKC JA I JAKOŚĆ 
PODŁOŻA

Znajomość składu i konstrukcji podłoża dostarcza 
wartościowych informacji które pozwalają sprawdzić 
aspekty ważne dla instalacji - akceptowalną 
wilgotność, wytrzymałość na rozciąganie czy ściskanie 
podłoża.  Dodatkowo daje to wskazówkę jaki rodzaj 
przygotowania podłoża, jaką masę poziomującą, 
kleje czy izolację należy zastosować w trakcie procesu 
instalacji.

W przypadku jakiejkolwiek niejasności czy wątpliwości 
odnośnie podłoża należy zawsze skonsultować się z 
dostawcą masy poziomującej / kleju.

Instalacja 
Instalacja Moduleo® Dryback jest prosta i stosuje się do 

niej te same zalecenia co do wszystkich rodzajów podłóg 

elastycznych.
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Ważne:

Instalacja podłogi może zostać rozpoczęta 
wyłącznie po ocenie i zatwierdzeniu przez 
instalatora warunków i jakości podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prawidłowe przygotowanie podłoża jest istotne dla 
bezproblemowej instalacji i kluczowe dla doskonałego 
wyglądu podłogi i dobrego przylegania paneli/płytek.  
Końcowy wygląd Moduleo® Dryback będzie tak 
dobry jak dobra jest jakość podłoża na którym jest 
zamontowany. Wszelkie nierówności podłoża będą 
widoczne na gotowej podłodze.

Podłoże musi być twarde, gładkie, czyste, suche i 
pozbawione wad i dostosowane do montażu. Jeżeli 
to potrzebne należy zdrapać i oczyścić podłoże ze 
starych klejów i luźnej masy szpachlowej. Należy 
się upewnić, że podłoże jest wolne od jakichkolwiek 
substancji chemicznych i smarów. 
 
Należy zastosować odpowiednią masę poziomującą w 
celu wyeliminowania nieregularności, które mogłyby 
być widoczne na powierzchni podłogi. Jednakże dobór 
odpowiednich materiałów, w tym masy poziomującej 
i wygładzającej oraz wszelkich produktów 
pomocniczych zależy od końcowego zastosowania 
gotowej podłogi i musi być uzgodniony z dostawcą 
materiałów przygotowawczych i instalatorem podłogi.

Wszystkie własne materiały użyte do przygotowania 
podłogi należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta. W każdym jednak przypadku podłoże 
musi być wystarczająco suche.
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ZAWARTOŚĆ WILGOCI W PODŁOŻU

• Nieogrzewany jastrych cementowy poniżej 
2.0CM% 

• Jastrych cementowy z ogrzewaniem podłogowym 
poniżej 1.8CM% 

• Nieogrzewany jastrych anhydrytowy (siarczan 
wapnia) poniżej 0.5CM%

• Jastrych anhydrytowy z ogrzewaniem 
podłogowym (siarczan wapnia) poniżej 0.3CM%

Podłoża betonowe bezpośrednio na gruncie oraz 
kamienne muszą mieć odpowiednią membranę 
przeciwwilgociową ( DPM).  Należy postępowac 
zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami producenta 
membrany DPM i masy poziomującej. Zestawienie 
zalecanych dostawców i producentów tych 
materiałów może być dostarczone przez Moduleo®. 
 

WARUNKI TEMPERATURY PRZED, 
PODCZAS I PO INSTAL AC JI

Podłogi Moduleo® należy najlepiej instalować w 
pokoju o temperaturze powietrza pomiędzy 18°C 
a 27°C i temperaturze podłoża powyzej 15°C.  
Instalacja w pomieszczeniach chłodniejszych niż 
rekomendowane wpłynie znacząco na przyjazną 
instalację Moduleo®Dryback. Panele i płytki mogą być 
trudniejsze w obsłudze i mniej elastyczne, ich cięcie 
na będzie dużo trudniejsze  zwłaszcza przy wycinaniu 
małych kawałków. Im niższa temperatura, tym 
trudniejsza będzie instalacja.

Co do instalacji w pomieszczeniach cieplejszych 
niż zalecane, należy skonsultować się z lokalnym 
instalatorem jak stworzyć właściwe warunki dla 
instalacji.

Stała temperatura, oscylująca nie więcej niż 5°C na 
dzień i nie poniżej zalecanych 18°C temperatury 
powietrza i 15°C temperatury podłoża musi być 
utrzymana 24 godziny przed, podczas oraz 72 godziny 
po instalacji.

AKLIMAT YZAC JA

Moduleo®Dryback musi być aklimatyzowane w 
pomieszczeniu instalacji lub równoważnym miejscu, 
co najmniej 24 godziny przed instalacją, albo do tego 
momentu aż produkt osiągnie temperaturę otoczenia. 
Ponownie – minimalna temperatura to 18°C a 
maksymalna to 27°C.

•  Rozpakuj Moduleo® Dryback i sprawdź wszystkie 
panele i płytki w świetle dziennym pod kątem 
ewentualnych wad czy rozbieżności w kolorach.

•  Składuj panele w równych stosach, z daleka od 
ogrzewania, chłodzenia lub okna z intensywnym 
światłem dziennym. Ma to na celu uzyskanie 
stopniowej aklimatyzacji.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Moduleo®Dryback może być używane z tradycyjnym 
wodnym ogrzewaniem podłogowym, zakładając że 
stała temperatura pomieszczenia to 18°C podczas 
okresu aklimatyzacji, instalacji i 72 godziny po 
instalacji.

Ogrzewanie podłogowe musi być stopniowo 
podwyższane o 5°C aż do momentu osiuągnięcia 
temperatury roboczej, przy maksymalnej 
temperaturze 27°C.  Dla dopasowania systemu 
proszę skonsultować instrukcję producenta systemu 
ogrzewania.

CHŁODZENIE PODŁOGOWE

Moduleo®Dryback może być także instalowane 
na podłogach z systemem chłodzenia. Jednakże 
dostarczana temperatura wody chłodzącej nie może 
być niższa niż temperatura punktu rosy. Temperatura 
poniżej tego punktu powoduje skraplanie 
(kondensację) i może uszkodzić podłogę. Termostat w 
pokoju nie może nigdy być ustawiony na temperaturę 
niższą niz 5°C poniżej temperatury pomieszczenia.



5

INSTRUKC JA INSTAL AC JI I  UŻ Y TKOWANIA MODULEO® DRYBACK

 

ZALECANE KLEJE

Moduleo®Dryback zaleca się instalować przy użyciu 
bezrozpuszczalnikowych klejów dyspersyjnych 
przylepcowych ( typu “pressure sensitive”) lub do 
wysokich temperatur ( typu “high temperature”).
Moduleo® dostarcza kleje Xtrafloor, dostosowane do 
skutecznego i wydajnego montażu. Jeżeli używacie 
innych klejów, prosimy o kontakt z Moduleo® lub 
dystrybutorem, który może przekazać listę zalecanych 
klejów.

Inne rodzaje klejów, takie jak do nanoszenia wałkiem 
(typu “roller”) czy kleje w spreju,  nie są zalecane.

INSTAL AC JA Z JEDNEJ PARTII 
PRODUKCYJNEJ

Zalecamy by zawsze używać materiału z jednej serii 
produkcyjnej dla każdej instalacji, ze względu na 
możliwość istnienia małych różnic tonacji pomiędzy 
różnymi  partiami produkcyjnymi.

Ł ATWE DO CIĘCIA

Moduleo® panele i płytki są łatwe do cięcia przy 
pomocy noża do wykładzin. Należy naciąć kilkukrotnie 
panel od strony wzoru i złamać wzdłuż linii nacięcia.

Zalecane narzędzia:

• Taśma miernicza

• Ołówek

• Linia kredowa ( kreda) 

• Klej i szpachla zębata

• Mokra ścierka

• Ekierka

• Nóż do wykładzin

• Ręczny wałek

• Wałek dociskowy   
 minimum 50kg

Specjalna uwaga nt oranżerii i 
ogrodów zimowych
W pomieszczeniach narażonych na bezpośrednie działania wysokich 

temperatur, 45°C i więcej ( np oranżerie, ogrody zimowe) podłoga musi 

być zainstalowana z (Xtrafloor) klejem do wysokich temperatur. Jest 

niezwykle istotne by w trakcie instalacji utrzymać w takich pomieszczeniach 

temperaturę pomiędzy 18° a 27°C, przed, podczas i 72 godziny po 

instalacji. Jest także zalecane by zasłonić okna by uniknąć bezpośredniego 

intensywnego światła słonecznego. Pomoże to utrzymać stałą temperaturę 

podczas okresu aklimatyzacji, instalacji i 72 godziny po instalacji.
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OCHRONA 

Moduleo® powinno być chronione przed dużym 
natężeniem ruchu przez 72 godziny po instalacji, tak 
by podłoga i klej mogły się ustabilizować w stałej 
temperaturze pomiędzy 18-27°C

CZYSZCZENIE I KONSERWAC JA

Właściwa konserwacja pomoże zachować dłużej 
piękny wygląd podłogi Moduleo® Dryback.
Częstotliwość konserwacji zależy od rodzaju i 
natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia, wzoru i koloru 
podłogi.

Moduleo® Dryback posiada poliuretanowy lakier 
Protectonite na wierzchu warstwy odpornej na 
ścieranie. Ten lakier chroni przed zabrudzeniem 
i znacznie ułatwia konserwację i czyszczenie. 
Protectonite sprawia również, że niepotrzebne jest 
wstępne zabezpieczanie podłogi polerowaniem.

PIERWSZY KONTAKT Z WODĄ 

Zapobiegaj kontaktowi podłogi z wodą podczas 
pierwszych 72 godzin po instalacji. Później klej jest już 
na tyle odporny na wodę, że nie wpłynie to na jego siłę 
wiązania.

WARUNKI ZEWNĘTRZNE

Odpowiednie dostosowanie się do warunków 
zewnętrznych znacznie pomaga w ochronie podłogi, 
ogranicza czas i koszt czyszczenia i konserwacji, przedłuża 
także żywotność podłogi. Większość zabrudzeń pochodzi 
z zewnątrz i jest wnoszona do pomieszczenia przez ruch 
osób i rzeczy. Jeżeli brud będzie zalegał pod meblami/ 
krzesłami przesuwnymi, podłoga nie tylko będzie brudna, 
ale także może zostać uszkodzona przez zarysowania.

f

INSTRUKCJA INSTALACJI KROK PO KROKU

1.  Ustal kierunek instalacji podłogi Moduleo®. Wylicz, jaki będzie podział paneli / płytek na całej szerokości 
pomieszczenia i zaznacz 100% prostą linię na podłożu.

2.  Zaznacz drugą linię by utworzyć obszar ( np. o szerokości 5 rzędów) do klejenia produktu danym rodzajem kleju. 
Przed użyciem kleju przeczytaj instrukcję jego producenta.

3.  Rozprowadź właściwą ilość kleju równo po podłożu i daj mu wyschnąć („czas otwarcia”) do momentu aż osiągnie 
właściwą moc klejenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się ze specyfikacją kleju i z instrukcją 
klejenia podłogi Moduleo®.

4.  Układaj panele lub płytki zgodnie z kierunkiem strzałki na ich spodzie, na lepki klej, tak by działał na całą 
powierzchnię spodnią paneli / płytek ( „czas roboczy”).

5.  Utnij panele / płytki przy ścianie lub listwie podłogowej tak, by nie były naprężone.

6.  Nie nakładaj kleju na powierzchnię większą niż można ułożyć podłogę podczas czasu roboczego.

7.  W celu zapewnienia dobrego przylegania kleju, dociśnij od razu po ułożeniu każdy panel / płytkę przy pomocy 
ręcznego wałka.

8.  Usuń nadmiar kleju przy pomocy mokrej ściereczki.

9.  Dociśnij niezwłocznie po ułożeniu każdą ułożoną sekcję wałkiem dociskowym o wadze minimum 50 kg, 
kilkukrotnie w trakcie czasu roboczego, w kilku kierunkach.

10. Powtarzaj kroki od 3 do 9 aż do ukończenia całej instalacji.

Konserwacja
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 MAT Y WEJŚCIOWE

Zalecamy stosowanie odpowiedniej strefy czyszczącej. 
Ogranicza to zabrudzenie podłogi nawet o 70%.  Maty 
czyszczące, prawidłowo obsługiwane, mogą skutecznie 
usunąć wszelkie zabrudzenia z obuwia i zmniejszyć ilość 
wnoszonej wody. Moduleo® zaleca wejściowe maty 
czyszczące na co najmniej dwa pełne kroki. Tam, gdzie 
to możliwe, zapobiega to przedostaniu się brudu na 
podłogę. Prawidłowe maty wejściowe pomagają także 
by zapobiec we wnoszeniu do budynku brudu lub piasku 
zarysowującego podłogę.

Regularnie należy czyścić maty wejściowe, tak by 
funkcjonowały optymalnie. Należy zapobiegać, by włókna 
z mat się odrywały lub przyczepiały do wnoszonego 
brudu.  Jak tylko to jest to możliwe, należy regularnie 
usuwać piasek i przylepny brud, taki jak gumy do żucia 
przy pomocy odpowiednich środków do usuwania. 
Należy regularnie wymieniać maty czyszczące tak by 
zachować optymalne funkcjonowanie strefy czyszczącej.

Należy unikać mat gumowych lub lateksowych, gdyż 
zostawiają one plamy na powierzchni podłogi.

OCHRONA MEBLI PRZESUWNYCH

Dobre nakładki ochronne mają wystarczająco dużą 
powierzchnię, by stanowić barierę dla bezpośredniego 
kontaktu między meblem a podłogą, wykonane są z 
niechłonnego materiału by zapobiec wnikaniu wilgoci i 
brudu.

Ważne:

• Dbać o to, żeby niezwłocznie wytrzeć 

wszelkie rozlania na podłodze 

winylowej, tak by zminimalizować 

ryzyko powstania trwałego 

zaplamienia.

• Podłoga Moduleo® może być śliska gdy 

jest mokra.

• Jeżeli potrzebne jest użycie 

neutralnego detegentu, należy zawsze 

postępować zgodnie z zasadami i 

proporcjami rozcieńczania podanymi 

przez producenta.

• Po sprzątaniu, podłoga powinna być 

sucha w ciągu 1 lub 2 minut, tak by 

na podłodze nie pozostawała resztka 

wody z detergentem i brudem.
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Istotne punkty z gwarancji

• Prawie wszystkie podłogi zmieniają z czasem kolor w miejscach ekspozycji na promienie UV. Należy tego unikać 
używając zasłon lub ekranów słonecznych gdy światło jest bardzo jasne.

 • Unikać mat z gumy lub lateksu gdyż mogą one zostawiać plamy. Również nie mogą być stosowane gumowe lub 
lateksowe kółka krzeseł lub podkładek pod meble ( zalecamy kółka do krzeseł typu „W” , zgodne z EN 12529).

• Ochraniać przed zarysowaniem od nóg mebli poprzez używanie przesuwnych kółek, rolek, filcowych podkładek pod 
meble.  Używać podkładek pod ciężkimi meblami lub urządzeniami, by zapobiec wgnieceniom. 

• Nie pozwalać by papierosy, zapałki czy inne bardzo gorące przedmioty miały kontakt z podłogą, ponieważ powodują 
one trwałe uszkodzenia.

Skontaktuj się z dystrybutorem / sprzedawcą Moduleo® by uzyskać kompletny tekst gwarancji. 

XTRALFOOR ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Nasz asortyment produktów czyszczących został 
opracowany specjalnie do stosowania z produktami 
Moduleo®. Nasz skoncentrowany środek czyszczący 
nadaje się do codziennego i cotygodniowego 
sprzątania i może być używany we wszystkich 
metodach czyszczenia, takich jak wilgotny lub mokry 
mop, maszyna czyszcząca, spray czyszczący czy przy 
szorowaniu.

XTRAFLOOR ODPL AMIACZ

Gotowy do użycia środek czyszczący, stworzony do 
usuwania plam i innych osadów. Xtrafloor dostarcza 
gamę produktów, które są zalecane do czyszczenia 
podłóg Moduleo®. Produkty zawierające mydło lub 
nieodpowiednie środki czyszczące takie jak płyn do 
mycia naczyń, mogą zostawiać trudne do usunięcia 

REGUL ARNE CZYSZCZENIE

Usuwanie codziennego zabrudzenia

• Zamiatanie

• Suchy mop

• Odkurzanie

Usuwanie plam i pozostałości

• Wilgotna ściereczka

• Gąbka

Mycie na mokro

• Wilgotny mop z microfibry

• Tradycyjny mop (jak  najbardziej suchy)

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Czyszczenie na mokro

• Wilgotny mop

• Tradycyjny mop (jak  najbardziej suchy)

 Maszyna czyszcząca

• Czerwona wkładka czyszcząca

• Neutralny detergent

• Mała ilość wody !

KONSERWAC JA

Spray do czyszczenia

• Wysoka prędkość (450 rpm)

• Czerwona sucha gąbka czyszcząca

• Butelka spreju z neutralnym detergentem

Szorowanie i odkurzacz na mokro

• niska prędkość (180 rpm)

• Czerwony wkład szorujący

• Neutralny detergent

• odkurzacz na mokro

• Przepłukanie wilgotym mopen z czystą wodą 
bez detergent

Odzyskiwanie połysku

• Wysoka prędkość (450 rpm)

• Czerwona sucha wkładka czyszcząca

Maskowanie drobnych zarysowań

• Wysoka prędkość (450 rpm)

• odświeżacz poliuretanowy

• Czerwona sucha wkładka czyszcząca

• Ściereczki bawełniane

warstwy lub pozostałości na powierzchni. Mogą one 
pogarszać wygląd podłogi i mogą być śliskie. Środki 
Xtrafloor są wyprodukowane by zapewnić najwyższą 
jakość gdy są używane zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu.   

Uwaga: 
Należy skontaktować się z dystrybutorem Moduleo® 
Dryback, jeśli nie jesteście Państwo pewni dowolnej 
części instrukcji montażu i konserwacji.


