
Układanie
paneli
z PCV



Sposoby układania paneli

Układanie 

Wybór paneli
1.	 Panele	z	PVC	są	produktem	„gotowym	do	użytku”.	Można	kłaść	

je	we	wszystkich	rodzajach	pomieszczeń.	Szczególnie	dobrze	
sprawdzają	się	w	pomieszczeniach	wilgotnych	(łazienki,	kuch-
nie).

2.	 Konserwacja	paneli	 jest	bardzo	prosta.	Należy	myć	 je	gąbką.	 
Są	 odporne	 na	 szkodliwe	 działanie	 powszechnie	 używanych	
środków	czystości.	

3.	 Produkowane	są	panele	z	PVC	w	dwóch	wersjach:	na	ściany	
zewnętrzne	i	wewnętrzne.	

4.	 Rozmaite	kształty,	rozmiary	i	kolory	paneli	umożliwiają	wykoń-
czenie	wnętrza	odpowiadające	indywidualnym	upodo	baniom.	

Najczęściej	spotykane	sposoby	układania	paneli:

Układ	poziomy Układ	pionowy

•	Przed	rozpoczęciem	układania	paneli	należy	wymontować	ze	
ścian	gniazdka	i	wyłączniki.
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ZASADY	UKŁADANIA

Należy	 pamiętać,	 aby	 profile	 wykończeniowe	 montować	 do	
wcześ	niej	przytwierdzonych	 łat,	 jeszcze	przed	ułożeniem	paneli.	
Do	 ukła	da	nia	 pa	ne	li	 z	 PVC	 sto	su	je	 się	 wie	le	 ro	dza	jów	 pro	fi	li	
(li	stew)	wy	koń	cze	nio	wych,	dzię	ki	któ	rym	moż	na	 łą	czyć	płasz	czy
zny	w	róż	nych	miej	scach	(pod	ło	ga,	su	fit,	miej	sca	wo	kół	okien	i	drzwi),	
a	tak	że	es	te	tycz	ne	wy	koń	czyć	po	wsta	łą	okła	dzi	nę.
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Usytuowanie	profili	w	pomieszczeniu

Pro	du	ko	wa	ne	są	róż	ne	ty	py	pro	fi	li



SPOSOBY	MOCOWANIA	PANELI

1. Mocowanie paneli na listwach (łatach) drewnianych

2. Mocowanie paneli bez użycia listew

1.	 Za	zna	czyć	na	ścia	nie	przy	uży	ciu	sznu	ra	mier	ni	cze	go	miej	sce	
po	ło	że	nia	każ	dej	ła	ty.	Roz	staw	po	wi	nien	wy	no	sić	4060	cm.	

2.	 Mię	dzy	jed	ną	li	stwą	a	dru	gą	po	zo	sta	wić	wol	ne	prze	strze	nie,	
aby	za	pew	nić	cyr	ku	la	cję	po	wie	trza	mię	dzy	pa	ne	la	mi	a	ścia	ną.	

3.	 Roz	mie	ścić	 ła	ty	wo	kół	drzwi	 i	okien,	a	 tak	że	w	miej	scach,	
gdzie	bę	dą	pro	fi	le	wy	koń	cze	nio	we.	

4.	 Li	stwy	 mon	tu	je	 się	 w  kie	run	ku	 pro	sto	pa	dłym	 do	 kie	run	ku	
uło	że	nia	pa	ne	li.
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Ist	nie	ją	 ścia	ny,	 na	 któ	rych	moż	na	mo	co	wać	 pa	ne	le	 PVC	 bez	
uży	cia	 li	stew.	 Ukła	da	 się	 je	 wte	dy	 bez	po	śred	nio	 na	 pod	ło	żu,	
przy	krę	ca	jąc,	przy	pi	na	jąc	lub	też	przy	kle	ja	jąc.

Pod	ło	że	mu	si	być	do	kład	nie	
wy	rów	na	ne,	 oczysz	czo	ne,	
wol	ne	od	grzy	bów.

Pod	ło	że,	na	któ	rym	pa	ne	le	się	
przy	kle	ja,	po	win	no	być	do	dat
ko	wo	su	che	i	od	tłusz	czo	ne.



Pro	fi	le	 wy	koń	cze	nio	we	 przy	ciąć	 do	 wy	ma	ga	nej	 dłu	go	ści	
i	 za	mo	co	wać	pod	sta	wę	każ	de	go	z	nich	w	miej	scach	brze	go
wych:	ką	ty,	brze	gi	su	fi	tów	i	drzwi,	ra	my	drzwi	i	okien.	

Mo co wa nie na ła tach.	Ła	ty	mo	cu	je	się	do	pod	ło	ża	za	po	mo	cą	
śrub	o pła	skich	łbach	i śred	ni	cy	do	4	mm	(w	przy	padku	podłoża	
drew	nianego)	lub	za	po	mo	cą	koł	ków	roz	po	ro	wych.	Pa	ne	le	do	łat	
przy	bi	ja	się	gwoździami,	przy	pi	na	kla	mer	ka	mi	lub	zszyw	ka	mi.	

Przy pi na nie.	Pa	ne	le	przy	pi	na	się	do	pod	ło	ża	za	po	mo	cą	kla
me	rek	o	mi	ni	mal	nej	dłu	go	ści	12	mm	(w	wy	pad	ku	pod	ło	ża	gip
so	we	go,	kla	mer	ki	po	win	ny	być	nie	rdzew	ne).

Kle je nie.	Do	kle	je	nia	pa	ne	li	uży	wać	kle	ju	neo	pre	no	we	go.

podstawa
profilu

wykończeniowego

Przycinanie paneli

Układanie paneli

Spraw	dzić	ekier	ką,	czy	pa	nel	ma	ką	ty	
pro	ste	 i	 przy	ciąć	 go	 do	 wy	ma	ga	nej	
dłu	go	ści	 mie	rząc	 część,	 któ	rą	 na	le	ży	
za	cho	wać.

Pierw	szy	 pa	nel	 słu
ży	za	punkt	orien	ta
cyj	ny	przy	ukła	da	niu	
wszyst	kich	 na	stęp
nych	 (spraw	dzić	 za	
po	mo	cą	 po	ziom	ni
cy	 je	go	 do	kład	ne	
uło	że	nie).	

profil	zakończenia

listwa	(łata)

Mocowanie paneli



•	 Ukła	da	jąc	 pa	ne	le	 po	zio	mo	
lub	 pio	no	wo,	 na	le	ży	 roz	mie
ścić	je	tak,	by	na	kra	wę	dziach	
zna	la	zły	 się	 pa	ne	le	 tej	 sa	mej	
sze	ro	ko	ści.
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Po	 uło	że	niu	 wszyst	kich	 pa	ne	li,	
przy	piąć	 po	kry	wy	 pro	fi	li	 do	
od	po	wied	nich	pod	staw.	

podstawa
profilu

Je	że	li	pa	ne	le	bę	dą	ukła	da	ne	w	po	miesz	cze	niu	o	du	żej	wil	got	no	ści	
(ła	zien	ki,	kuch	nie),	ła	ty	drew	nia	ne	przed	mon	ta	żem	na	le	ży	za	bez
pie	czyć	przed	wil	go	cią.

Gniazdka i wyłączniki 

Mon	taż	li	stew	jest	do	brą	oka	zją	do	wy	ty	cze	nia	miejsc	pro	wa	dze
nia		ka	bli.	
Moż	na	wy	brać	obu	do	wy	gniaz	dek,	któ	re	na	kła	da	się	bez	po	śred
nio	 na	 pa	nel	 lub	 obu	do	wy	 wpusz	cza	ne	 w	 otwo	ry	 w	 pod	ło	żu.	
Otwo	ry	wy	ko	nu	je	się	wier	tar	ką	z	otwor	ni	cą.

wiertarka z otwornicą 
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Wykończenia

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




