
MONTÁŽ  vinylovej podlahy LIVYN 

Podlahy Quick-Step Livyn sa môžu montovať ako plávajúce alebo lepené. Môžete si vybrať.

1. MONTÁŽ vinylovej podlaha  LIVYN plávajúcim efektom

Ak dávate prednosť plávajúcej podlahe, je veľmi dôležité, aby ste položili správnu podložku, keďže to 
bude mať veľký vplyv na konečný vzhľad, kvalitu a pohodlie vašej podlahy Quick-Step Livyn. Na základe 
dlhoročných skúseností naši odborníci odporúčajú špeciálnu 
podložku Quick-Step Livyn.

Pevná, úsporná podkladová vrstva pre vašu zacvakávaciu podlahu Livyn.

Obsah balenia: 1 balenie = 15 m²
Hrúbka: 1 mm 

Prečo použiť podložku QUICK STEP LIVYN ?

Položenie správnej podložky má veľký vplyv na záverečný vzhľad, kvalitu a pohodlie vašej podlahy 
Quick-Step Livyn. Vysoko kvalitná podložka Livyn sa ľahko montuje, vytvára rovný základ pre vašu 
novú podlahu a slúži ako vynikajúca zvuková izolácia. 

- podložka Quick-step Livyn vyrovnáva a pomáha chrániť pred nerovnosťami a preliačeninami.
- poskytuje dobrú zvukovú izoláciu pre miestnosť o podlažie nižšie a tlmí vŕzganie, keď chodíte po 
podlahe.
- táto pevná a trvácna podložka je ideálna pre zacvakávací systém Uniclic Multifit.
- dokonale sa hodí pre podlahové kúrenie a/alebo chladenie.



2. MONTÁŽ vinylovej podlaha  LIVYN lepením

Ak sa rozhodnete pre lepenie, jediné, čo budete potrebovať, je špeciálne lepidlo Livyn. Toto vysoko 
kvalitné lepidlo bolo špeciálne vyvinuté pre podlahy Quick-Step Livyn v spolupráci s renomovaným 
odborníkom na lepidlá Soudal.

LEPIDLO QUICK-STEP LIVYN – QSVGLUE(–)

Obsah balenia: 15 kg = na +/- 50 m² (QSVGLUE15)
Obsah balenia: 6 kg = na +/- 20 m² (QSVGLUE6) 

PREČO POUŽÍVAŤ LEPIDLO QUICK-STEP LIVYN?

- ľahko sa rozotiera, zaručuje rýchle priľnutie a dokonale silné držanie.
- po rozotrení nepreteká cez okraje a zaručuje najlepšiu stabilitu na trhu.
- zabraňuje tvorbe medzier v podlahe spôsobených teplotnými rozdielmi.
- je odolné voči vlhkosti, vďaka čomu je ideálne na podlahy Livyn.
- dokonale sa hodí pre podlahové vykurovanie a/alebo chladenie.



NÁSTROJE NA MONTÁŽ

REZAČKA LIVYN – QSVKNIFE

- pevná profesionálna rezačka na vinyl
- zaoblené čepele na presné a rovnomerné rezanie

- vhodná na rezanie oblúkov a rôznych tvarov
- dodáva sa s 10 náhradnými čepeľami

MONTÁŽNY NÁSTROJ LIVYN – QSVTOOL

- prispôsobený pre vašu podlahu Livyn
- vynikajúci na presné rezanie

- dodáva sa s extra ochranou na ruky
- vhodný pre pravákov, ako aj pre ľavákov
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