
INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTION - TILES

GENERAL
2tec2 floor covering must be installed by a professional installer in conditions similar to those when the room is in use.

Failure to follow these instructions will void the warranty. All commitments made by Le Tissage d’Arcade S.A. are subject to our General 
Terms and Conditions.

STORAGE AND INSPECTION
The tiles must be stored in their original packaging and on the original pallet or on a flat sub-floor, in a room at a temperature of between 
15°C (65°F) and 30°C (86°F). Do not place any heavy objects on top of the boxes. Adhere to the maximum stacking height of 12 boxes. Do 
not stack any pallets on top of each other. Boxes must always be stacked neatly.

Products with visible defects cannot be claimed once installed or cut. Defects must be reported beforehand in accordance with our 
General Terms and Conditions.

SUB-FLOOR PREPARATION AND LEVELLING
The sub-floor must be solid, free from cracks, permanently dry and free of impurities such as dirt, dust, oil and grease. Older floor coverings 
and adhesive residues must be carefully removed, and any damaged parts or cavities in the sub-floor must be repaired.

The sub-floor must then be treated with a primer and levelled. Use compatible products from one manufacturer and follow their instructions 
carefully. These will vary depending on the type of sub-floor (concrete, anhydrite, wood, etc.).

The levelled surface must be dry, sanded and free of dust before the adhesive and floor covering can be applied.

INSTALLATION
1. Acclimatisation
The tiles must be placed in the room 48 hours before installation. The floor temperature must be at least 15°C (60°F) and the room 
temperature must be between 18°C (65°F) and 25°C (77°F). Relative humidity must be between 55% and 75%.

2. Cutting
The types of adhesives to be used depend on the type of backing. The warranty will be void if unapproved adhesives are used.

Comfort Backing: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41
PVC Backing: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41

Only tiles with a PVC backing can be glued outdoors. This should be done with a 2-component epoxy adhesive UZIN KR 430, Mapei 
Adesilex G20 or Mapei Ultrabond G21.

3. Applying the adhesive
There are several fitting patterns possible depending on the reference. The fitting patterns to be used are Chequerboard, Brick or 
Ashlar, see figure. An arrow can be found on the reverse side of a tile, indicating the direction and a letter (A, B, C or D).
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The recommended fitting pattern can be found on each box.

Work through the pallets in descending order of the parent roll number, e.g. from 1316166 to 1316161. The boxes must be opened in 
ascending order, e.g. from 1 to 100. Always use boxes with the same batch number in the same room.

4. Protecting the new floor
The floor should be protected with a foil or cardboard, immediately after installation to prevent damage resulting from work carried 
out after installation.

checkerboard brick ashlar
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INSTALACJA
INSTRUKCJA INSTALACJI PŁYTKI

OGÓLNE
Podłogi 2TEC2 powinny być zainstalowane tylko przez profesjonalnych instalatorów, w warunkach użytkowania pomieszczeń.  

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje utratę gwarancji. Wszelkie zobowiązania podjęte przez Le Tissage d'Arcade S.A. podlegają naszym 
Ogólnym Warunkom.

Przechowywanie i kontrola

Płytki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, na palecie lub na płaskim podłożu, w pomieszczeniu o temperaturze od 15 ° C (65 ° F) 
do 30 ° C (86 ° F). Należy nie umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na opakowaniach. Maksymalna ilość ułożonych na sobie opakowań to 12. Nie 
wolno układać palet jedna na drugiej. Opakowania muszą być zawsze starannie ułożone.

Produkty z widocznymi wadami nie mogą być zgłaszane po zainstalowaniu lub przecięciu. Wady należy zgłaszać wcześniej, zgodnie z naszymi Ogólnymi 
warunkami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOGI I POZIOMOWANIE

Podłoże musi być solidne, bez pęknięć, trwale suche i wolne od zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz, olej i smar. Starsze wykładziny podłogowe i resztki 
kleju należy starannie usunąć, a uszkodzone części lub wgłębienia w podłożu muszą zostać naprawione.

Następnie podłoże musi być pokryte podkładem i wyrównane. Używaj odpowiednich produktów jednego producenta i postępuj zgodnie z ich instrukcjami. 
W zależności od rodzaju podłoża (beton, anhydryt, drewno itp.).

Przed nałożeniem kleju i zainstalowaniem wykładziny, wypoziomowana powierzchnia musi być sucha, piaskowana i wolna od kurzu.

INSTALACJA 
1. Przechowywanie i kontrola

Płytki należy pozostawić w pomieszczeniu na 48 godzin przed instalacją. Temperatura podłogi musi wynosić co najmniej 15 ° C (60 ° F), a temperatura  
w pomieszczeniu musi wynosić od 18 ° C (65 ° F) do 25 ° C (77 ° F). Względna wilgotność musi wynosić od 55% do 75%.

2. Cięcie

Rodzaje stosowanych klejów zależą od rodzaju podkładu. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku zastosowania niezatwierdzonych klejów.

Podkład Comfort:
Podkład PVC:

Tylko płytki z podłożem z PVC mogą być przyklejane na zewnątrz. Należy to zrobić za pomocą 2-składnikowego kleju epoksydowego UZIN KR 430, 
Mapei Adesilex G20 lub Mapei Ultrabond G21.

3. Nakładanie kleju 

Istnieje kilka dopasowanych sposobów, w zależności od referencji. Stosowane kierunki ułożenia to Chequerboard, Brick lub Ashlar, patrz rysunek. 
Strzałki widnieją na odwrotnej stronie płytki, wskazując kierunek i literę (A, B, C lub D).

Zalecany kierunek ułożenia płytek znajduje się na każdym pudełku.

Należy stosować palety w kolejności od mniejszego numeru partii rolki do większego, np. od 1316166 do 1316161. Pudełka muszą być otwierane w 
rosnącej kolejności, np. od 1 do 100. Zawsze używaj opakowań z tym samym numerem serii oraz w tym samym pomieszczeniu.

Podłoga powinna być zabezpieczona folią lub tekturą, natychmiast po montażu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z prac wykonywanych po 
instalacji.

4. Ochrona nawierzchni 

Płytki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, na palecie lub na płaskim podłożu, w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 30°C. 
Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na opakowaniach. Maksymalna ilość ułożonych na sobie kartonów to 12. Nie wolno układać 
palet jedna na drugiej. Kartony muszą być zawsze starannie ułożone.

Płytki należy pozostawić w pomieszczeniu na 48 godzin przed instalacją. Temperatura podłogi musi wynosić co najmniej 15°C, a temperatura w 
pomieszczeniu musi wynosić od 18°C do 25°C. Względna wilgotność musi wynosić od 55% do 75%.

Kontakt w Polsce: Lemone Europe, info@lemone.eu, tel. 505 060 760

PODKŁAD COMFORT:  UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41

PODKŁAD PVC:  UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41

INSTALACJA

Przechowywanie i kontrola

INSTRUKCJA INSTALACJI PŁYTKI

Płytki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, na palecie lub na płaskim podłożu, w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 30°C. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na opakowaniach. Maksymalna ilość ułożonych na sobie kartonów to 12. Nie wolno układać palet jedna na drugiej. Kartony muszą być zawsze starannie ułożone.

Widoczne wady materiału nie mogą być zgłaszane po zainstalowaniu lub przycięciu. Wady należy zgłaszać wcześniej, zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami.

1. Przechowywanie i kontrola

INSTALACJA

Podłoże musi być stabilne, bez pęknięć, trwale suche i wolne od zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz, olej i smar. Starsze wykładziny podłogowe           i resztki kleju należy starannie usunąć, a uszkodzone części lub wgłębienia w podłożu muszą zostać naprawione.
Następnie podłoże musi być pokryte podkładem i wyrównane. Używaj odpowiednich produktów jednego producenta i postępuj zgodnie z ich instrukcjami.W zależności od rodzaju podłoża (beton, anhydryt, drewno itp.).
Przed nałożeniem kleju i zainstalowaniem wykładziny, wypoziomowana powierzchnia musi być sucha, oczyszczona i wolna od kurzu.

2. Cięcie

Rodzaje stosowanych klejów zależą od rodzaju podkładu. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku zastosowania niezatwierdzonych klejów.  

3. Nakładanie kleju

Istnieje kilka dopasowanych sposobów, w zależności od referencji. Stosowanie kierunki ułożenia to Chequerboard, Brick lub Ashlar, patrz rysunek. Strzałki widnieją na odwrotnej stronie płytki, wskazując kierunek i literę (A, B, C lub D).



Zalecany kierunek ułożenia płytek znajduje się na każdym pudełku.

Należy stosować palety w kolejności od mniejszego numeru partii rolki do większego, np. od 1316166 do 1316161. Pudełka muszą być otwierane w rosnącej kolejności, np. od 1 do 100. Zawsze używaj opakowań z tym samym numerem serii oraz w tym samym pomieszczeniu.

4. Ochrona nawierzchni

Podłoga powinna być zabezpieczona folią lub tekturą, natychmiast po montażu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z prac wykonywanych po instalacji.



