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Инструкция за работа с SPC rigid-core и MULTILAYER настилки 

 

Какво представлява SPC настилката? 

Абревиатурата SPC означава каменно-полимерен композит. Комбинация от 
каменна креда и PVC или PP изграждат твърдото ядро на основния слой на 
настилката. Технологията придава редица предимства на подовото покритие като 
якост, удароустойчивост, непромокаемост и водоустойчивост. Композитът има и 
предимството да запазва линейните си размери при промяна на температурата в 
помещението. Настилката е топла, тиха, красива и с висок клас на износоустойчивост. 
Поради сравнително малката си дебелина (мин. 3,5 мм.) SPC подът е отлично 
решение при реновации. Може да се монтира директно върху съществуващи твърди 
настилки, без да се променят значително нивата. 

 
 

Структура и състав 
 

Различните марки и производители имат различен брой слоеве и подредба, но 
можем да ги обобщим до 3 или 4 основни: 

• Износоустойчив слой – Прозрачен износоустойчив винилов слой, който 
предпазва от надраскване, износване и видимо захабяване на настилката. 

• Декоративен слой – висококачествен декоративен филм, който придава 
красив  и реалистичен дизайн. 

• Твърдо полимерно ядро – Водоустойчива, полимерна, композитна сърцевина, 
с висока плътност, която е твърда, здрава, стабилна по размери и устойчива на 
вдлъбнатини.                                                                                                                                                

• Вградена акустична подложка –  намалява излишните шумове, абсорбира 
удари, прикрива несъвършенствата на основата  и осигурява комфорт и 
топлина. 
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Плюсове на SPC настилките 

• 100% водоустойчивост:  Идеални за помещения с висока влажност, мокри 

помещения, кухни, бани, тоалетни, ресторанти и др. 

 

• Перфектни за несъвършени  основи : Монтиране върху съществуваща замазка, 

без необходимост от полагане на саморазливна замазка. Може да се монтира 

директно върху съществуващите подове от керамични или каменни плочки, или 

др. видове твърди настилки. 

 

• Изключително издръжливи: SPC настилките са сред най-здравите и 

издръжливи, луксозни винилови настилки на пазара. Произвеждат се в следните 

класове на износоустойчивост:  

- 31 клас - 0,3 мм. износоустойчив слой 

- 32 клас - 0,4 мм. износоустойчив слой 

- 33 клас - 0,55 мм. износоустойчив слой  

- 34 клас - 0,55 - 0,7 мм. износоустойчив слой  

 

• Реалистичен външен вид:  SPC подовите покрития от най-висок клас 

наподобяват отлично естествените материали. Декоративният слой придава 

реалистичен външен вид, който е трудно различим от естествените материали. С 

широката гама от реалистични и елегантни дизайни, може да се намери 

решение за всеки дом, офис или търговски обект. 

 

• Лесна поддръжка: Настилките се характеризират с лесна и непретенциозна 

поддръжка. Не се изискват специализирани препарати или инструменти за 

почистване. 

 

• Без разширяване/свиване: Голям недостатък за традиционните подови 

настилки е разширяването и свиването в следствие на температурни колебания 

и влага. Твърдото ядро на  SPC  настилката  я прави изключително устойчива на 

свиване и разширяване. Настилките могат да се монтират на големи квадратури 

без дилатационни фуги, без притеснение от разширяване и надигане.(До 1000 

кв. м. / 33м х 33м - без прекъсване за Аspecta.)  
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• Лесен монтаж: Настилките с твърда сърцевина на клик система са лесни и бързи 

за монтаж за инсталиране. Монтажът на SPC настилките наподобява на този при 

ламинирания паркет. Не са нужни електрически инструменти за рязане и 

монтаж. 

 

• Подово отопление: Отличен избор за помещения с подово отопление. 

Максимална температура на повърхността на замазката 30 градуса по Целзий. 

 

Недостатъци на SPC настилките 

• Независимо от предимствата на настилката, цената ѝ е сравнително по-висока 

от по-популярни продукти на пазара. Правилната и подробна консултация е 

определяща за успеха на настилката на пазара. 

 

Ключови съображения при монтаж 

Ключови съображения за монтаж 

Допустими отклонения в 
основата 

До 5 мм денивелация на 3 л. метра или 3 мм на 1.8 л. метра. 
При по-големи отклонения  е необходимо подравняване на 
основата. 

Необходимост от подложка 
За колекциите с вградена фабрична подложка -  не се полага. 
За колекции без подложка – изисква се полагане на подложка с 
висока плътност. Над 10 тона/кв.м и НЕ по дебела от 2мм. 

Необходимост за темпериране 
на материала 

48 часа преди монтаж в помещението на монтаж. 

Максимална инсталационна 
площ, без необходимост от 
компенсаторни фуги. 

Определени колекции могат да се инсталират в 
зони/помещения до максимум 1000 кв.м. (33м.х 33м.), без 
необходимост от компенсаторни фуги. За по-големи 
зони/помещения е необходимо да се предвидят 10 мм. отстъп в 
средата на помещението. 

Изисквания за отстъпи при 
монтаж 

10 мм. от стени, колони и тръби 

Монтаж с лепило Не се препоръчва 

Подово отопление 
Подходящо за монтаж върху подово отопление. 
Температурата на повърхността на основата не трябва да 
надвишава 30 градуса по Целзий. 



Инструкция за работа с  

SPC rigid-core и MULTILAYER настилки 
от „К2 Подови настилки ЕООД 

 
 
 

4                                              www.k2-floorings.com 

Монтиране върху плочки 

Може да се монтира директно върху съществуващите подове от 
керамични или каменни плочки, когато фугата не е по-широка 
от 4 мм. и дълбока повече от 2 мм. При наличието на по-широки 
и дълбоки фуги е необходимо тяхното запълване. 

Допустими нива на влагата в 
основата 

Влагата в основата не трябва да надвишава 3% преди монтаж 

Инсталиране в оранжерии и 
зимни градини 

Може да се инсталира в оранжерии / зимни градини, като се 
вземат предвид следните критерии; 
Максимална разрешена температура на повърхността на пода 
(причинено от пряка слънчева светлина) е 70° C. 

 

Често задавани въпроси 

Въпрос: Може ли да се постави допълнително подложка върху декор с фабрична 

подложка? 

Отговор: Не се полага допълнителна подложка, защото има риск от повреда или 

отключване на клик системата. 

Въпрос: Може ли да се полага върху съществуващи плочки? 

Отговор: Може да се монтира при следните условия: 

- плочките са равни и без надстърчащи ръбове 

-широчина на фугата да е по-малка от 4мм. 

- дълбочина на фугата до 2 мм.  

Въпрос: Може ли да се използва подложка за ламиниран паркет? 

Отговор: За LVT настилките се използва специализирана подложка с висока 

плътност. Стандартните подложки за ламиниран паркет не са подходящи за SPC 

настилките. 

Въпрос:  Необходимо ли е да се оставя отстъп от стените при монтаж? 

Отговор: Необходимо е да се оставят минимум 10 мм. отстояние  от стени, 

стълбове, тръби и всякакви съоръжения, фиксирани към основата. 


