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GRATULUJEMY ZAKUPU !!! 

Wybrali Państwo doskonały podkład podłogowy jakim jest Pianomat. 
 
Montaż Pianomatu pod panele podłogowe. 
 
Narzędzia: nożyce lub nóż do wykładzin. 
 
Przed przystąpieniem do montażu Pianomatu proponujemy odpowiednio przygotować podłoże, na 
którym będziemy instalować podkład Pianomat. 
Podkład Pianomat można układać na dowolne podłoże (drewniane lub betonowe – jastrych), 
wypoziomowane i gładkie. Musi ono być suche, czyste, bez pyłu, kurzu, rys i pęknięć. Przy podłożu 
pylącym, np. betonowym proponujemy zagruntować podłoże środkiem do gruntowania podłoży pylących. 
Na tak przygotowane podłoże możemy układać Pianomat. 
 
Pianomat wystarczy rozwinąć z rulonu na całą powierzchnię i przyciąć do potrzebnego wymiaru, 
posługując się przy tym nożycami lub nożem do wykładzin. Krawędzie podkładu powinny do siebie 
przylegać na styk – w przeciwnym razie powstaną mostki akustyczne, pogarszające właściwości akustyczne 
podłogi. W trakcie układania podkładów należy zwrócić uwagę na twardość i gęstość krawędzi 
pojedynczych pasów podkładu. Należy je do siebie każdorazowo dopasować, tak żeby  uniknąć różnicy w 
twardości na łączeniach.  
 
W przypadku podłoża o wilgotności powyżej 3% zalecamy zabezpieczenie powierzchni folią paraizolacyjną 
o grubości 0,2 mm. 
 
Ze względu na nasiąkliwość wodą, podkłady Pianomat powinny być stosowane w miejscach nie 
narażonych za zawilgocenie lub powinny być powierzchniowo zabezpieczane przed działaniem wody. W 
celu zabezpieczenia podkładów przez zawilgoceniem, Pianomat grubości 3 i 4 mm bez laminatu powinien 
być pokrywany układaną luzem warstwą folii paraizolacyjnej. 
Posadzka betonowa powinna być czysta, równa, wypoziomowana (odchyłka od płaskości nie powinna 
przekraczać 3 mm/ 2 m), o wilgotności nie większej niż 3%. Podkłady Pianomat powinny być ułożone w 
jednej warstwie, w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi podkładu do siebie (na styk). 
W trakcie układania podkładu należy zwrócić uwagę na konieczność zabezpieczenia go przed 
uszkodzeniem mechanicznym. 
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