
Witamy

Montaż podłóg – instrukcje montażowe

Kaindl Flooring



Agenda
• Panele podłogowe

– budowa

– Specyfikacja techniczna

– Installation 

• Podłoże 

• Typy profili i montażu

• Procedura składania reklamcji
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Informacje ogólne



Rodzaje płyty HDF

HDF - niskie pęcznienie

www.kaindl.com

HDF Optima

HDF Aquatec



Kaindl systemy połączeń

Kaindl Angle/ Angle:

( deski szerokie 244mm)

Kaindl Angle/ Fold Down:

(grubości ≥ 8 mm)

Kaindl Angle/Tap:

(Aqua Pro)

Długi bok Krótki bok



Posiadamy wiele certyfikatów na 

ochronę środowiska 
• Czyste powietrze

• Drewno tylko kontrolowane z przecinki 

lasów

• Nie używamy drewna tropikalnego



Laminate

NATURAL TOUCH

CLASSIC TOUCH

K4421 RI Eiche EVOKE TREND



Dane techniczne
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• Klasa ścieralności 31, 32, 33 zgodna z EN 685

• AC4 i AC5

• Format:

Premium plank 1383 x 159 mm

Standard plank 1383 x 193 mm

Wide plank 1383 x 244 mm

Long plank 2000 x 192 mm 

płytki 1285 x 327 mm 

• grubość: 7, 8, 10 und 12 mm

• Struktury: 

Classic Touch (allover)

Natural Touch

Produkty zgodne EN 13329



Classification requirements acc. to utility classes  Test 

Level of use private commercial EN 685 

moderate normal heavy moderate normal heavy 

Class 21 22 23 31 32 33 

Piktogramme 

 

 
      

Abrasion resistance AC 1 

IP > 500 

AC 2 

IP ≥1.000 

AC 3 

IP >2.000 

AC 4 

IP >4.000 

AC 5 

IP >6.000 

Appendix 

E 

Impact resistance 

Newton/mm height 

IC 1 

8N/500 

IC 2 

12N/750 

IC 3 

15N/1000 

Appendix 

H 

 

Resistance to staining 

group 1 & 2 

group 3 

 

grade 4 

grade 3 

 

grade 5 

grade 4 

EN 438 

 

Stuhlrollenversuch -- 25000 rotations (no damagea) EN 425 

 

NORMA EN 13329  



Laminate

EASY TOUCH

0251 HG Eiche FRESCO SNOW



Dane techniczne
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• Klasa użyteczności: 32 acc. norma EN 685

• Odporność na ścieranie: AC4

• Grubość 8.0 mm

• Format: 

Premium plank  1383 x 159 mm

• Struktura:

matowe i na wysoki połysk

Norma EN 15468



Norma EN 15468  



SUPREME | 

SELECT



✓ Zabezpiecza przed pęcznieniem do 24 godzina

✓ Polecane do kuchni i łazienek

✓ Wyprodukowane w Europie

✓ Wysoka odporność na zabrudzenia

✓ Struktura autentycznego drewna

✓ Łatwa w montażu

✓ AC4 

✓ Grubość 8 mm & 12 mm



12 

mm

supreme



supreme | 12 mm



8 mm

select



select | 8 mm



Geometria profilu z 

natężeniem wstępnym



Profil po długości 

Udoskonalony system zamykania po 

długości



Po długości 

• Prosty montaż – zamknij panele bez szczelin



Po długości

Efekt natężenia 



Po długości

• Utrzymuje szczelność pomiędzy połączeniami

• Zapobiega wsiąkaniu cieczy do brzegów i podłoża

• Woda i wilgoć nie przenikają w głąb paneli



Sprawdzić przed 

montażem:
• Czy pomieszczenie nadaje się do montażu paneli (łazienki, itp.)?

• Czy folia paroizolacyjna jest potrzebna (beton/drewno)?

• Jakie należy zachować dylatacje (format pomieszczenia)?

• Czy jest potrzebne naprawienie podłoża (pęknięcia, nierówności)?

• Czy są niezbędne wycieraczki lub maty do zabezpieczenia paneli?

• Jakiego typu są kółka przy krzesłach itp. czy potrzebne są maty 
zabezpieczające?

• Czy potrzebne są różnego rodzaju rozety, maskownice, listwy?

Warunki ogólne



Ogólne zasady montażu

• Panele „pływające” nie mogą 

być mocowane do podłoża.

• Dylatacje: 

12 mm (ponad 8 m = 1.5 

mm/m)

• Plan dylatacji

• Aklimatyzacja paneli:

48h

• Nie nadają się do wilgotnych 

pomieszczeń

• Sugerowany kierunek 

układania – wzdłuż do 

głównego źródła światła

• Pierwszy i ostatni rząd 

minimum 5 cm

• Otwarta paczka musi być 

ułożona. 

• Przed montażem sprawdź 

każdy panel

• Podłoże czyste, suche, wyrównane

• Patrz instrukcja



• zasada:  ZAWSZE przynajmniej 12 mm przy ścianach i wszystkich 
innych miejscach

(kolumny, rury, kominek, przejścia, balkony itp.) 

• Między każdymi drzwiami lub przejściami (geometria pomieszczenia)

• Przy każdym rodzaju podłóg- (płytki-panel-drewno itp.)

• Tam gdzie znajdują się dylatacje w podłożu (betonie)

• dylatacje:

- max. 8 m po szerokości

Dylatacje

- max. 8 m po długości



•Równy poziom

•Odpowiednia wilgotność

•dylatacje

•Ogrzewanie podłogowe

(protokół wygrzania)

•Twardość powierzchni

•Pęknięcia 

Od przygotowania podłoża będzie zależał 

wygląd i trwałość ułożonych paneli. 

max. 3mm / 1 m



Sound Damp barrier

insulation mandatory

Cement screed 1 week per cm < 2,0 % Yes Yes

Anhydrite screed 2 week per cm < 0,3 % Yes Yes

Mastic asphalt from 18°C - Yes No

Magnesia screed - balancing humidity Yes Yes

as specified by

the manufacturer

Dry screed systems - - Yes No

Installation panels - - Yes No

Wooden planks - - Yes No

PVC (glued) - - Yes No

ceramic tiles - - Yes Yes

Yes No

Sub-floor Dry period Residual moisture CM-%

Miner. levelling 

compounds
-

Nie dla wykładzin: muszą być usunięte przed montażem paneli



• wypoziomowane podłoże

• badanie wilgotności

www.kaindl.com

Wylewki cementowe 2,0 CM-% = ca. 3,4 wg. -%

anhydrytowe 0,3 CM-% = ca. 0,3 wg. -%



Metoda CM - karbidowa
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• Pobrać próbkę i 
sproszkować

• Próbkę zważyć
• Dodać łożysko kulkowe
• Zbić ampułkę przez 

potrząsanie
• Mieszać przez 6 minut 

ruchem okrężnym
• Po 15 minutach odczytać 

poziom wody/wilgotności
• Napisać raport



• poziom podłoża

• odpowiednia wilgotność

• dylatacje

Typowa dylatacja w 

podłożu

Naprawienie pęknięć

www.kaindl.com



• Level surface

• residual moisture

• expansion gap

• ogrzewanie podłogowe

(protokół)

www.kaindl.com



• Level surface

• residual moisture

• expansion gap

• underfloor heating 

(heating record)

• Twardość podłoża cementowego

Wykonać test 



• 20 cm założyć

• Brzegi złączyć taśmą 

• Założyć na ściany okooło

4-5 cm

Folia paroizolacyjna - PE Foil
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Wymagane 

podłoże
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Ogrzewanie podłogowe

Wymagania:

• Zmiana temperatury: 5°C/dzień
• powierzchnia: max. 26°C
• Wypoziomowane podłoże
• Odporny na ciśnienie

Ogrzewanie na ciepłą wodę 



www.kaindl.com

Ogrzewanie podłogowe elektryczne

• Możliwość zmiany temperatury: 5°C / Day 
• Temperatura powirzchni: max. 26°C
• Poziom podłoża
• Odporne na ciśnienie
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• kontrolowane- i sterowany
• System gotowy do podłączenia (konstrukcja sucha bez zaprawy)
• Podkład zintegrowany z SI, o dużej gęstość!
• Zintegrowana folia paroizolacyjna
• Moc max. 55 W
• Regulacja wysokości strefy zimnej

Zatwierdzony system elektrycznego 

ogrzewania



Przykładowa geometria pomieszczeń/ dylatacje



Przykład pomieszczenia/ dylatacje 



Montaż 
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Storage:

Klimatyzacja 48 godzin w pomieszczeniu

Panele laminowane Kaindl powinny być przechowane w pomieszczeniu 

suchym i bez przeciągu. 

Podczas transport zabezpieczone przed różnymi warunkami 

atmosferycznymi

Przechowane przed montażem:

Panele złożone po środku pomieszczenia,

Paczek nie można otwierać. 
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NIE do wilgotnych pomieszczeń:

Głównym składnikiem jest drewno dlatego nie mogą być 

narażone na dużą wilgotność. 



www.kaindl.com

Drewno do produkcji:

Panele laminowane są produkowane głównie z drewna 

krajowego, z przecinki lasów w obrębie 500 km. 
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Podłoga pływająca, bez mocowania do podłoża:

Paneli nie należy w żaden sposób przymocować do 

podłoża, montaż na profil bez klejowy, bez gwoździ, lub 

innego sposobu mocowania do podłoża. 

Sub- floor requirements



Maksymalna wielkość pomieszczenia bez dodatkowych dylatacji:

Największe pomieszczenie to 8m (26’) na 8m . 

Większe pomieszczenia muszą posiadać dodatkowe dylatacje 12mm. 

Głównym składnikiem paneli jest rozdrobione drewno a drewno zawsze 

adoptuje się do warunków klimatycznych i wilgotności w danym 

pomieszczeniu. Z tego względu może zmieniać swoją wielkość. 

Minimalny dystans dylatacyjny to 12mm, który musi być pozostawiony 

również między każdym pomieszczeniem i każdym innym miejscem. 
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Mieszanie paneli:

Przygotować 4 paczki a następnie pomieszczać każdy 

rząd: wszystkie 1 + wszystkie 2 itp. Nie jest to musowe, 

ale w takim układzie najlepiej wyglądają dekory firmy 

Kaindl. 
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Sprawdzić wszystkie panele:

Należy ZAWSZE sprawdzić wszystkie panele przed montażem:

kolor, dekor, profile, powierzchnie, wytrzeć kurz itp. 

Zamontowane panele z wadami nie podlegają gwarancji. 

Najlepiej montować przy bardzo dobrym świetle dziennym lub 

przy bardzo dobrym oświetleniu. Producent nie odpowiada za 

zamontowane panele ze względu na złe oświetlenie itp. 



Pierwszy rząd paneli równolegle do ściany:

Zasada: zawsze minimum > 50mm (>2’’) szerokość pierwszego i 

ostatniego rzędu. Panele muszą podążać za ścianą; nierówności 5 

mm (1/5 ”) należy zaznaczyć w pierwszym rzędzie paneli za 

pomocą przekładki. Panele należy piłować wzdłuż oznaczenia. 

Ostatni rząd paneli na przeciwległej ścianie nie powinien być 

mniejszy niż 5 cm (2 ”), jeśli tak, szerokość pierwszego rzędu 

paneli należy zmienić, tak, aby tego uniknąć.

Upewnij się, że jest min. odległość od ściany 12 mm (1/2 ”). 

Pamiętaj o tym przy obliczaniu ostatniego rzędu.



Pierwszy rząd Angle/ Angle:

Włóż panel pod kątem ok. 25 ° i opuść ten panel, aby 

zablokować na miejscu. Połącz panele pierwszego 

rzędu krótszym bokiem. Włóż panel w rowek 

pierwszego panelu pod kątem 25 °; i opuść panel, aby 

go zablokować. Upewnij się, że rząd jest prosty. Zobacz 

także wideo instalacyjne.

www.kaindl.com

połączenie: Angle / Angle

Po długości Po szerokości



Instalacja przesunięcia Angel/Angle:

Oznacz długość ostatniego panelu w każdym rzędzie, aby 

umożliwić minimalne przesunięcie do kolejnych rzędów. Aby 

dokładnie wyciąć ostatni panel w rzędzie, obróć go o 180 °; i stroną 

ze wzorem do góry, umieść obok już zainstalowanego rzędu. 

Pozostaw odległość od ściany na końcu panelu. Zaznacz wycinek i 

odetnij. Cięcie panelu należy zawsze wykonywać z dekorem do 

góry (zapobiega to rozwarstwianiu laminatu). 

Przy cięciu za pomocą wyrzynarki elektrycznej albo ręcznej pilarki 

tarczowej należy mieć pewność, że strona z laminatem jest ułożona 

do dołu. Reszta z poprzedniego rzędu rozpoczyna następny rząd. 



Sekwencyjne rzędy paneli Angle / Angle:

A) Połącz panele drugiego rzędu na krótszym boku na całej długości 

pomieszczenia. W ten sposób umieść je tylko na dolnej krawędzi 

paneli pierwszego rzędu, nie łącząc ich ostatecznie po długości.

B) Teraz zacznij łączyć panele wzdłuż drugiego rzędu od lewej do 

prawej.

Aby to wykonać:

a. Instaluj panele pod kątem 25 stopni

b. Włóż pióro do wpustu

c. Złóż panele. Zrób to na całej długości

Umieść pierwszy panel drugiego rzędu dokładnie na górze dolnej 

krawędzi wpustu panelu pierwszego rzędu.

Bez ich ostatecznego połączenia. Włóż drugi panel na długim boku i 

opuść go w dół. Użyj pierwszego rzędu jako linii prowadzącej.

Kontynuuj to na całej długości pokoju. Teraz masz dwa rzędy, które są 

ściśle zamknięte na krótkich końcach.

Teraz zamknij bok od lewej do prawej (jak zamek błyskawiczny), 

podnosząc panele i zamykając profil po długości. 



Połączenie zamka

(Po długości) Angle/ Fold Down:

Włóż panel pod kątem około 25° stopni i opuść go i zamontuj po 

szerokości mocno palcem lub lekko dobić motkiem gumowym.

(po szerokości) Angle/ Fold Down:

Wyrównaj panel dokładnie w linii z poprzednim panelem i opuść 

go na miejsce. Użyj kciuka lub gumowy młotek, aby dobrze 

zablokować go na swoim miejscu. 
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Profil : Angle / Fold Down

Po długości Po szerokości
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Montaż z przesunięciem schodkowym offsetowy Angle/ Fold 

Down:

Zainstaluj pierwsze 3 rzędy paneli zgodnie z numeracją na 

sąsiednim rysunku.

Zapewni to, że pierwsze 3 rzędy desek zostaną zainstalowane 

równolegle. Zapewnia to stabilny i konsekwentnie wyrównany 

początek



Montaż panelu pierwszego rzędu Angle / Fold Down:

Aby dokładnie wyciąć ostatni panel w rzędzie, obróć go o 180 °; i 

stroną ze wzorem do góry, umieść obok już zainstalowanego rzędu. 

Pozostaw dylatację od ściany na końcu panelu. Zaznacz wycinek i 

odetnij. Przestrzegać minimalnego przesunięcia złącza 

poprzecznego drugiego i trzeciego rzędu 650–700 mm.

Zamontować resztki pierwszego rzędu dopiero od czwartego rzędu 

paneli. Zawsze piłuj od górnej powierzchni panelu (aby uniknąć 

odprysków na krawędziach). Tylko przy użyciu elektrycznej pilarki 

lub ręcznej piły tarczowej wzorzystą stronę należy umieścić 

skierowaną w dół.

Od czwartego rzędu rozpocznij każdy nowy rząd od resztki z 

poprzedniego rzędu.

Połączenia poprzeczne muszą być przesunięte o co najmniej 40 cm 



(łączenie wzdłużne) Angle / Tap:

Ustaw panel wzdłużnie pod kątem ok. 25 ° i pod włożyć ją pod 

kątem . Teraz przesuń panel na krótszy bok pierwszego panelu.

Gdy deska będzie już leżała płasko, umieść na profilu i delikatnie 

uderz młotkiem, aby pióro i wpust miały szczelne połączenie.

(Połączenie ukośne) Angle / Tap:

Zamontuj kolejną deskę, długi bok ponownie pod kątem ok. 25 ° i 

opuść, pamiętając, że krótki bok powinien znajdować się 2-3 mm 

od końca poprzedniej deski. Gdy deska będzie leżała płasko, 

ponownie dobij delikatnie młotkiem, aby pióro i wpust miały 

szczelne połączenie.

Profil do AQUAPro: Angle / TAP

Po długości Po szerokości



Im Stufen- Versatz verlegen Angle / Tap:

The panels are laid according to the numbering in the 

image. (Trim the first row if necessary, as described in 

Figure 10.) In this sequence, the first 3 rows are laid out 

in the room. This way of laying ensures that the rows 

are connected in straight lines.

The pre-installed rows are then pushed against the 

wall. The distance between the wall and the panel rows 

is fixed with spacers measuring 3/8".

After that, the laying can be continued row by row.



Fixing towards the wall:

Fix towards the walls by using spacers to achieve exact levelling 

of the rows.

Install the first 3 Panel rows before putting them in the final 

position. 

This guarantees you a tight connection between the elements. 

After exact positioning, fix the rows with spacers towards the 

walls. This protects the rows against moving.



Miejsca specjalne gdy panelu nie można podnieść



Składanie reklamacji
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Procedura reklamacji

Badanie próbek w 

laboratorium

Ocena Przyjęcie/odrzucenie

Otrzymanie reklamacji 

Rozliczenie reklamacji Ocena 

reklamacji

Próbki reklamowanego 

towaru, ocena stanu 

magazynowego

NIEZBĘDNE:

• Numer faktury

• zdjęcia

• kwestionariusz
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Numer 

produkcyjny

Decor Structure Coating date
Coating 
line

Milling 
line

Batch number

Milling
day

Milling 
year

Milling
time

CARB-Certification



Numer 

produkcyjny

1.) Milling time 2.) Milling date 

3.) Milling line 4.) EAN-Code

3

2

1

4



Bardzo dziękuję za Państwa 

uwagę ☺


