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Wykładziny do sklepu
Projektując lub przebudowując sklep czy pracownię jubilerską, musimy podjąć decyzję
- z czego zrobimy podłogę. Czy będzie to płyta kamienna, podłoga drewniana, czy też
wykładzina. Proponujemy wykładziny podłogowe

W sklepie czy w zakładzie jubilerskim kładzie się przede wszystkim wykładziny obiektowe zwane
również przemysłowymi. Najczęściej wykonane są one z poliamidu (nylonu), tworzywa,
które jest bardzo dobrze odporne na ścieranie, trudnozapalne oraz odporne na grzyby, bakterie
i mole.
Wykładziny dywanowe
Większość z tych wykładzin pokrytych jest specjalną powłoką, która nie pozwala wchłonąć się
brudowi w głąb runa - brud zatrzymuje się na powierzchni, dzięki czemu łatwo jest plamę zmyć.
Również dzięki zaimpregnowaniu wykładzina nie przemaka. Wykładziny można kupić z rolki (3,
4,5 metrów szerokości) oraz w kaflach. Zaletą wykładzin kaflowych jest łatwość wymiany
pojedynczego kafla (50x50 cm).
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Wykładziny z rolek mają spód z juty syntetycznej. Natomiast wykładziny kaflowe są
na podkładzie masy bitumicznej, co tworzy z nich produkt przystosowany do największych
obciążeń. Wykładziny posiadają różny rodzaj runa - może być pętelkowe lub strzyżone (welur).
Pętelkowe mają tę zaletę, że brud, zanieczyszczenia nie są tak widoczne oraz cena jest niższa.
Bardzo efektowne welury wymagają więcej czasu na odkurzanie - brud, potrafi "doczepić" się
do włosa i wtedy trzeba to miejsce z większą starannością odkurzyć.
Jednakże efekt wizualny, jak i miękkość pod nogami w przypadku weluru, nie ma sobie równych.
Wykładziny z rolki przyklejamy do podłoża za pomocą kleju do wykładzin, natomiast kafle
specjalnym środkiem, który działa na zasadzie rzepu - jest to przydatne, ponieważ w każdej
chwili można zmienić kafel.
A może by tak linoleum
W sklepach można również układać wykładziny PCV lub linoleum (naturalne). Ich zaletą jest
łatwość utrzymania czystości, wysoka trwałość, wyciszenie oraz ciepłota. Wybierając wykładzinę
do sklepu, powinniśmy rozejrzeć się za wykładzinami homogenicznymi. Są one przeznaczone
do natężeń przemysłowych, więc najtrwalsze z dostępnych.
Składają się z jednej jednolitej warstwy ścieralnej. Jeśli wykładzina się porysuje, można ją za
pomocą specjalnej maszyny wycyklinować, dzięki czemu zetrze się porysowaną warstwę,
a wykładzina będzie wyglądać jak nowa. Mają szerokość dwóch metrów. Istnieją również
wykładziny heterogeniczne, które zbudowane są z kilku warstw (w przeciwieństwie
do homogenów).
Warstwa ścieralna w homogenach wynosi tyle, co grubość wykładziny (przeważnie 2 mm),
natomiast heterogeniczna biurowa ma ok. 0,4-0,7 mm. Występują w szerokościach 2, 3, 4
metry. Niektóre z wykładzin są pokryte poliuretanem, co ułatwia zachowanie czystości (brud
bardzo łatwo się usuwa) oraz zwiększa się ich trwałość. Bardzo ważny jest montaż wykładziny,
a szczególnie podłoże.
Musi być płaskie, bez najmniejszych nierówności (każda grudka będzie widoczna na
wykładzinie). Podłogę należy przykleić klejem, by się nie przesuwała i nie tworzyły się fałdy.
W przypadku łączenia wykładzin dywanowych stosujemy specjalny sznur, który uzupełnia
szczeliny między kawałkami wykładzin.
Dodatki do wykładzin
Kupno wykładziny to nie jedyny koszt, który poniesiemy przy kładzeniu podłogi. Do wykładziny
należy kupić klej lub taśmę dwustronną - jednak w tym przypadku należy pamiętać, że jest
to tylko substytut oraz że np. źle się trzyma na betonie. Co prawda wykładzina nie będzie się
przesuwać, jednak mogą powstawać fałdy, które wcześniej czy później doprowadzą
do uszkodzeń wykładziny.
Pod wykładzinę można zastosować podkład, który wyciszy, ociepli oraz podniesie sprężystość
podłogi. Do wykańczania można zastosować listwy drewniane bądź też plastikowe. Istnieją też
specjalne listwy do wykładzin dywanowych, gdzie wkleja się pasek wykładziny. Poprzez takie
listwy uzyskujemy efekt wywinięcia wykładziny na ścianę. Istnieje również możliwość
przyklejenia obszytych cokołów.
Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że mogą nastąpić problemy z wyczyszczeniem. Z listew
progowych najlepiej próbę czasu znoszą mosiężne. Trzeba zwrócić uwagę na różnicę poziomów.
Jeśli między pomieszczeniami nie ma różnicy, stosujemy listwę wąską. Jednak im większa
różnica, tym szersza listwa i większa możliwość wyrównywania poziomów.
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Wymagane atesty
Kupując wykładzinę, musimy pamiętać by posiadała stosowne atesty. Atest trudnopalności
w przypadku pomieszczeń użyteczności publicznej jest niezbędny. Jeśli w pomieszczeniach
znajdują się urządzenia elektryczne, należy szukać produktów, które nie elektryzują się,
czyli posiadają atest antyelektrostatyczności.
Właściwości antyelektrostatyczne powodują, że na powierzchni wykładziny nie gromadzą się
ładunki elektrostatyczne mające niekorzystny wpływ na człowieka i urządzenia elektryczne.
Fotele na kółeczkach potrafią "rozjechać" wykładzinę, więc dobrze jest, by wykładzina miała
właściwości potwierdzone odpowiednim atestem.
Również podkłady powinny posiadać atesty. Dobra wykładzina nie elektryzuje się, dzięki czemu
łatwo się ją odkurza. Co pewien czas, można uprać ją odkurzaczem. Niestety po takich
operacjach impregnat, który znajduje się na runie, jest wymywany. Należy więc co jakiś czas
nakładać nową warstwę. W przypadku wykładzin PCV nakładamy poulirytan. Gdy już kupimy
wykładzinę, postarajmy się, by położył ją nam fachowiec. Dobry montaż oznacza bezproblemowe
użytkowanie, wysoki komfort oraz doznania wzrokowe.
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