
Kaj je linolej?

Linolej je priljubljeno, vendar nepravilno ime za vinilne 
talne obloge.

Linolej in vinilna tla so si na prvi pogled zelo podobna, 
sestava pa je precej različna. Linolej je izdelan iz 
naravnih materialov in je 100% razgradljiv . 
Za izdelavo linoleja se uporabljajo laneno olje, kreda, 
les, borova smola in različne vrste pigmentov.

Zahvaljujoč tej sestavi je linolej Tarkett antibakterijski, 
antialergijski in antistatičen material .

V procesu proizvodnje in uporabe linoleja ni toksinov, 
ki bi lahko bili škodljivi za človeka in naravo.

Zaradi hlapov borove smole je linolej uporaben celo za 
ljudi z dihalnimi težavami.

Kakšne so prednosti linoleja?

Prednosti linoleja so številne:

• linolej je  , 100% biološko razgradljiv material;naraven in ekološki

• linolej je  pri hoji;topel in udoben

• material, ki je zaradi svoje sestave antistatičen, antibakterijski in antialergen. Zaradi tega je idealen za prostore, 
kjer se zadržujejo alergiki, ljudje z dihalnimi težavami, pa tudi za prostore, ki zahtevajo intenzivno vzdrževanje, kot 
so zdravstvene ustanove, šole, vrtci;

• izjemno trpežna tla - lahko zdržijo  , če so pravilno vzdrževana, tudi dlje;od 20 do 30 let

• razbremeni in amortizira pritisk na sklepe - je udoben, zato je primeren za prostore, kjer se pričakuje dolgotrajno 
stanje, kot so ordinacije, pisarne, kuhinje;

• zaradi mehkobe in izolacijskih lastnosti je linolej odličen zvočni in toplotni izolator. Na ta način zagotavlja udobje 
za vse uporabnike prostora;

•  – vzorci linoleja lahko spominjajo na naravne materiale, kot je marmor, če pa  široka paleta barv in vzorcev
uporabimo linolej plošče, lahko s kombiniranjem barv in vzorcev dosežemo različne učinke in dobimo različne stile 
v prostoru.



Ali je vzdrževanje linoleja enostavno?

Izredno enostavno vzdrževanje je ena od prednosti 
linoleja. Dovolj je, da linolej občasno posesate in 
obrišete z rahlo navlaženo krpo, ki ste jo predhodno 
navlažili s toplo vodo, ki ste ji dodali nekaj kapljic 
nevtralnega čistila. Če se zgodi, da vaša tla izgubijo 
svežino in sijaj, jim lahko hitro in enostavno povrnete 
prvotni videz s polirnim sredstvom.

Podrobne informacije o vzdrževanju lahko preberete v 
proizvajalčevem priročniku.  

Kako namestiti linolej?

Pred namestitvijo linoleja je potrebno izvesti več pripravljalnih del:

•  namestitev linoleja zahteva, da pred namestitvijo linoleja pravilno odstranite obstoječo talno oblogo;

• površina, na katero polagamo linolej, mora biti   . Če je površina neravna, obvezno uporabite suha, čista in ravna
izravnalno maso;

• da se talna obloga prilagodi razmeram v prostoru, mora biti linolej vsaj 24 ur na sobni temperaturi v prostoru, kjer 
ga bomo polagali;

• odvijte in vedno izmerite linolej pred začetkom namestitve, tako se boste izognili pomanjkanju materiala;

• pri rezanju talnih oblog iz linoleja morate dodati  dolžine;15 cm do 20 cm

• linolej se lahko vgradi z lepljenjem na podlago.

Linolej proizvajalca Tarkett bo v vašem domu ali pisarni ustvaril
edinstven občutek udobja in lepote

Oglejte si kolekcije linolejev in izberite zbirko, ki najbolj ustreza vašim potrebam. 

h�ps://www.kemoplast.si/i13/linoleji

Povzeto po spletni strani proizvajalca talnih oblog Tarke�.
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