Návod na pokládku lamelových parket pomocí spojovací drážky a pera
Před pokládkou bezpodmínečně důkladně a kompletně pročtěte!
Vždy se prosím řiďte návodem, který je přiložen k balení. Přiložený návod je závazný!

Pokládání na způsob rybí kosti
(možné pouze u zboží, které je k tomu určené)




Levý prvek. Pravý prvek. Pro pokládání roztřiďte.
na způsob rybí kosti potřebujete levé
a pravé prvky. Levý prvek: Pero čelně
nahoru a na levé podélné hraně. Pravý
prvek: Pero čelně nahoru a na pravé
podélné hraně.





Složte několik dvojitých řad a spojte je Lepidlo se nanáší podél středem
bez lepidla. Zednická šňůra (uprostřed vedoucí zednické šňůry. Předem
obrázku) probíhá středem místnosti.
sestavené a spojené prvky vložte do
lepicího lože. Nanášejte pouze takové
množství lepidla, abyste stihli do
15 minut položit lamely (nanášené
množství 800 – 1 000 mg/m²).

Levé a pravé lamely jsou zabaleny
společně. Před pokládáním si prvky





Špičky vzoru rybí kosti probíhají podél Slepte první dvojitou řadu se vzorem
zednické šňůry.
rybí kosti podél zednické šňůry a
položte ji na obou stranách až ke zdi.





Od středu doleva i doprava pokládejte U zdi přizpůsobte prvky seříznutím
dále po jednotlivých řadách až ke zdi. se sklonem 45° (naplánujte si předem
průběžnou vzdálenost od zdi přibližně
10 mm). U dveřních přechodů lze
pokládat bez dilatačního odstupu.

Pokládka ve svazku


Nářadí potřebné pro pokládku:
Speciální špalík, distanční klíny,
profesionální montážní želízko,
elastické lepidlo, ozubená špachtle D,
tužka, měřicí tyč.

Všeobecné informace viz. zadní
strana.





Před použitím lepidlo zamíchejte.
Prvky se při pokládání berou přímo
Nanášejte ozubenou špachtlí,
z balíku a spojují se vzájemně perem
nanášené množství přibližně 800 -– 1 a drážkou.
000 g/m². Prvky vložte vždy do 15
minut. V případě systému drážka-pero
plus začněte stranou pera ke stěně.



Vzdálenost od zdi přibližně 10 mm
zafixujte pomocí klínů. V případě
potřeby parketové prvky můžete na
okrajích nebo při nerovnostech zatížit.

Všeobecné pokyny

Před pokládkou bezpodmínečně důkladně a kompletně pročtěte!

Opatření před pokládkou:

Péče:

Obaly je možné otevřít až bezprostředně před pokládkou. Během zimních
měsíců by měly být prvky určené k pokládání skladovány v neotevřeném
originálním balení, aby se přizpůsobily teplotě pokládání přibližně 18 °C.

Podrobný návod najdete ve Slabikáři ošetřování, který obdržíte u svého
specializovaného prodejce.

Důležité: Zkontrolujte prvky před pokládáním na denním světle, jestli
na nich nejsou patrné chyby nebo poškození, a jestli mají správnou
barvu a strukturu. Aby se dosáhlo rovnoměrného rozvržení vzorku
na pokládané ploše, doporučujeme provádět pokládku současně z
vícero balíků. Již položené parkety nepodléhají nárokům na reklamaci
tohoto druhu. Elastické a textilní podlahové krytiny se musí bezezbytku
odstranit.

Parkety s uzavíracím nátěrem:
Čištění nasucho: Parkety stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým
smetákem nebo vysavačem.
Čištění navlhko/ošetřování: Podle stupně znečištění doporučujeme
provádět pravidelné čištění za vlhka čističem clean & green natural
rozředěnými ve vodě na vytírání podlahy.

Parkety se naturaLin plus:

Směr pokládky:

Počáteční ošetření

Směr pokládky se řídí většinou podle zdroje hlavního světla v místnosti,
např. oknem terasy. Prvky by měly být pokládány podélně k dopadajícímu
světlu. Proporce místnosti se však dají rovněž zdůraznit vhodnou volbou
směru pokládky. Malé prostory se opticky zvětší použitím světlých druhů
dřeva.

naturaLin Plus je přírodní povrch, který schne na vzduchu. Pro tento
způsob ošetření povrchu olejem doporučujeme počáteční ošetření
plochy, které je třeba provést v každém případě po položení .

Podklad :

Počáteční ošetření prostředkem clean & green aqua
oil:

- V100 (E1) pokládací desky nebo OSB desky

Jednoduchý způsob péče s použitím prostředku aqua oil a vytíracího
kartáče. Podlahu je možné znovu používat po uplynutí cca 2 hodin. Před
nanesením prostředku clean & green aqua oil je třeba povrch podlahy
řádně vyčistit (od prachu). Pro základní čištění doporučujeme použít čistící
prostředek clean & green active.

- suchý nátěr z vláknité sádry nebo vláknitého cementu

Počáteční ošetření olejem naturaLin:

- Tmelený litý asfalt (AS)

Olej naturaLin proniká hluboko do dřeva a vrací tak podlaze původní
charakter. Povrch má otevřené póry a je schopen odolat každodennímu
zatížení. Při nanášení oleje naturaLin Oil je třeba použít jednokotoučový
ošetřující stroj. Dodržujte, prosím, pokyny k použití. Doba schnutí činí
cca 12 hodin. V každém případě Vám doporučujeme v prvních dnech
po položení ošetřovat podlahu šetrně a v prvních dvou týdnech po
počátečním ošetření na ni nepoužívat mýdlo.

Vhodné podklady:
- cementový potěr (CT), cementový tekutý potěr (CFT)
- anhydrit, anhydritový tekutý nátěr

- minerální podklady
Vyzkoušení a příprava podkladu:
Podklad je nutné zkontrolovat podle normy VOB, část C, DIN 18 365 „Práce
s podlahami“ a DIN 18 356 „Práce s parketami“. Podlaha musí být odolná
tlaku a tahu, bez prasklin, suchá, rovná a čistá. Znečištěné podklady je
nutné očistit od takových nečistot, jako jsou oleje, tuky, vosky, barvy,
sádra, prach a jiné látky bránící spojení, a následně se natřou.
Kritické podklady, například staré potěry litým asfaltem a silně nasákavé
nebo na povrchu lehce pískované cementové potěry, staré keramické
obklady apod., vyžadují úpravy podkladu, aby byly dodrženy podmínky
vhodného podkladu. Zde je nutné podle pokynů výrobce povrch připravit
aplikací vhodného tmelu, popř. vyrovnávací nebo samonivelační hmoty.
U potěrů litým asfaltem musíte kromě toho v zásadě nadbytečný a
zčásti volný křemenový písek odstranit pomocí talířové brusky a odsát
průmyslovým vysavačem.

Prvních 8 dní po pokládce:

Přibití na vadný podklad, staré PVC nebo podklad z vpichované textilie
není možné. Máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se na naše Oddělení
aplikační techniky (info@hamberger.de).

Neposunujte po podlaze žádné těžké předměty, povrch nezakrývejte. Aby
přirozená krása Vaší dřevěné podlahy s olejovou povrchovou úpravou
vydržela co nejdéle, obzvláště Vám klademe na srdce, abyste s podlahou
prvních 8 dní po pokládce zacházeli šetrně. Pokud možno neposouvejte
po podlaze žádné těžké zařízení a nepokládejte na podlahu žádné koberce.
Nečistoty můžete vysát nebo zamést. Pokud je to potřeba, můžete provést
čištění navlhko čistícím prostředkem na dřevěné podlahy clean & green
natural od výrobce Hamberger. Pokud se velkému namáhání podlahy
zamezit nedá, doporučujeme ji krátkodobě přikrýt kartónovým papírem
nebo vlnitou lepenkou. Takováto ochranná vrstva by však na podlaze měla
zůstat jen tak dlouho, jak je to bezpodmínečně nutné.

Kontrola vlhkosti:

Udržující čištění:

Vhodnost podkladu se musí odborně zkontrolovat pomocí vhodných
měřících přístrojů (měřící přístroj CM).

Čištění nasucho:

Mezní obsah vlhkosti bez podlahového topení: Cementový potěr,
cementový těkutý potěr ≤ 2,0 CM-(hmota) %; potěr kalcium sulfát, tekutý
kalcium sulfát ≤ 0,5 CM-(hmota) %
U nepodsklepených prostor je nutné brát v úvahu odpovídající blokování
vlhkosti podle DIN, popř. daného stavu techniky.
Proveďte, prosím, přípravná opatření pro „Pokládku na podlahové topení“
popsaná v tomto Návodu na pokládku, popř. na naší domovské stránce.
V zásadě je nutné před pokládkou získat podepsaný „Protokol o zralosti
potěru“ – tento poskytuje zadavatel.

Pokládka na podlahové topení:
Při pokládce na podlahové topení musí být potěr vyroben podle DIN
18353. Pøed pokládkou dbejte, prosím, na to, aby bylo podlahové topení
zhotoveno dle DIN EN 1264 Èást 1-4 a po koordinované pokládce topilo
tak, jak je tøeba. Podklady s podrobnými pokyny si můžete vyžádat od
svého specializovaného prodejce.

Parkety stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo
vysavačem. Čištění navlhko můžete přirozeně provádět vždy, popř. podle
potřeby.

Čištění navlhko:
Čištění podlahy navlhko doporučujeme provádět podle stupně znečištění
pravidelně s použitím čistícího prostředku na dřevěné podlahy clean &
green natural.

Pravidelná péče:
Čas od času, podle stupně namáhání, můžete olejovaný povrch ošetřit
prostředkem clean & green aqua oil. Pravidelnou péčí s použitím čistícího
prostředku clean & green aqua oil se postaráte o obnovení povrchové
ochranné vrstvy, a tak zajistíte dlouhou životnost dřevěné podlahy s
olejovou povrchovou úpravou.

Intenzivní ošetřování:

Preventivní ochrana Vaší parketové podlahy:

Pokud jsou na Vaší dřevěné podlaze patrné výrazné stopy po zatěžování,
doporučujeme provést základní čištění přípravkem clean & green active a
následně ošetření přípravkem clean & green aqua oil.

K zachování trvalé hodnoty Vaší podlahy doporučujeme umístit pod židle
a nohy stolu klouzátka z teflonu (PTFE) a do vstupních prostor umístit
rohožky. Kolečka pod křesly a kancelářskými židlemi musí odpovídat
normě DIN 12529, která určuje použití koleček typu W (měkká). Jako
podložky pro křesla a kancelářské židle doporučujeme podložky z
polykarbonátů.

Klima místnosti:
Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaši osobní pohodu, je v
obytných prostorách ideální klima cca 50 - 60 % relativní vlhkosti vzduchu
při pokojové teplotě cca 20 °C. K udržení vlhkosti vzduchu zejména během
topného období na konstantní výši Vám doporučujeme použití zvlhčovače
vzduchu. Takto zabráníte extrémnímu vysušení podlahy. Přístroje určené
ke zvlhčování vzduchu je nutné uvést do provozu na počátku topného
období. V případě nedodržení normálních hodnot vlhkosti vzduchu (nízká
vlhkost) je nutné počítat s výskytem nepatrných spár, které se zpravidla po
skončení topného období opět uzavřou.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům: Je nutno dbát na to,
aby na povrchu nikdy nestála voda, podlahu vytírejte jen málo vlhkým
dobře vyždímaným hadrem. Parní čisticí přístroje nejsou na čistění parket
vhodné.
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Technické změny závislé na vývoji zůstávají vyhrazeny.

