Instrukcja układania parkietu klepkowego z połączeniem rowek/pióro

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!
Zawsze należy przestrzegać instrukcji układania dołączonej do opakowania. Przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji układania!

Układanie w jodełkę

(możliwość wyłącznie przy wskazanych artykułach)


Lewy element. Prawy element. Do
utworzenia jodełki wymagany jest
lewy i prawy element. Lewy element:
Pióro należy wsuwać powierzchnią
czołową zwróconą ku górze i ku lewej
krawędzi wzdłużnej. Prawy element:
Pióro należy wsuwać powierzchnią
czołową zwróconą ku górze i ku
prawej krawędzi wzdłużnej.
Lewe i prawe klepki są zapakowane
razem. Przed rozpoczęciem układania



Wierzchołki jodełki przebiegają
wzdłuż linki wyrównującej.



należy je posortować.



Skleić pierwszy podwójny rząd
jodełki wzdłuż linki wyrównującej,
a następnie rozkładać po obu
stronach aż do ściany.



Ułożyć i połączyć bez kleju
kilka podwójnych rzędów.
Linka wyrównująca (środek
ilustracji) przebiega przez środek
pomieszczenia.





Nanieść klej wzdłuż przebiegającej
na środku linki wyrównującej. Włożyć
wcześniej ułożone i połączone
elementy do łoża kleju. Nałożyć ilość
kleju pozwalającą na ułożenie klepek
w ciągu 15 minut (nanoszona ilość
800–1000 mg/m²).



Rozkładać od środka rzędami po lewej Przy ścianie dopasować elementy
i prawej stronie aż do ściany.
wykończeniowe ze ścięciem 45°
(dookoła zaplanować odstęp od
ściany wynoszący ok. 10 mm).
W przejściach drzwiowych można
układać klepki bez zachowania
odstępu na rozszerzanie.

Układanie w pasma


Narzędzia pomocne przy układaniu:
Specjalny klocek udarowy, kliny
dystansowe, profesjonalny przyrząd
montażowy, klej elastyczny,
szpachelka zębata D, ołówek, miarka

Ogólne wskazówki znajdują się z
tyłu.



Zamieszać klej przed użyciem.
Nanieść za pomocą szpachelki
zębatej, ilość nanoszenia ok.
800–1000 g/m². Elementy włożyć w
ciągu 15 min. W przypadku systemu
Nut Feder plus rozpocząć od strony
pióra w kierunku ściany.



Elementy wyciąga się bezpośrednio
z paczki i łączy ze sobą przy użyciu
techniki rowek/pióro.



Ustalić odległość od ściany wynoszącą
ok. 10 mm. Jeżeli to konieczne, w
okolicy krawędzi lub w przypadku
nierówności obciążyć elementy
parkietu.

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!

Czynności przed przystąpieniem do układania
parkietu:
Paczki można otwierać dopiero bezpośrednio przed przystąpieniem do
układania. W miesiącach zimowych, panele w zamkniętym, oryginalnym
opakowaniu należy przystosować do temperatury układania ok. 18° C.
Ważne: Przed przystąpieniem do układania parkietu sprawdzić
elementy w świetle dziennym z uwagi na widoczne wady lub
uszkodzenia oraz kolor i strukturę. W celu uzyskania równomiernego
obrazu na powierzchni zaleca się jednoczesne układanie z kilku
paczek. Po ułożeniu roszczenia reklamacyjne tego typu są wykluczone.
Elastyczne i tekstylne okładziny muszą zostać całkowicie usunięte.

Kierunek układania:
Kierunek układania jest najczęściej orientowany względem głównego
źródła światła w pomieszczeniu, np. okno tarasowe. Elementy należy
układać wzdłużnie do kierunku padania światła. Proporcje pomieszczenia
można podkreślić przez zręczny wybór kierunku układania. Małe
pomieszczenia wydają się większe w wyniku zastosowania jasnych
gatunków drewna.

Podłoże:
Odpowiednie podłoże:
- Cement (CT), Warstwa wylewki cementowej (CFT)
- Anhydryt–, jastrych pływający anhydrytowy szlifowany
- V100 (E1) Płyty do układania lub OSB
- jastrych suchy z włókien gipsowych lub cementowych
- Jastrych z asfaltu lanego (AS) szpachlowany
- podłoża mineralne
Kontrola i przygotowanie podłoża:
Podłoże należy sprawdzić pod kątem zgodności z normami VOB, Część C,
DIN 18 365 ” Przygotowanie podłogi ” oraz normami DIN 18 356 ” Prace przy
układaniu parkietów ” . Podłoga musi być odporna na nacisk i rozciąganie,
bez pęknięć i zarysowań, sucha, równa i czysta. Zabrudzone powierzchnie
należy oczyścić z olejów, tłuszczów, wosków, farb, gipsu, pyłu i innych
substancji uniemożliwiających prawidłowe przyleganie/przyklejenie.
W przypadku krytycznych podłoży, takich jak stare warstwy asfaltu lanego,
mocno chłonnych powierzchni lub lekko kruszących się warstw cementu,
podłoży ceramicznych itp., konieczne jest przygotowanie podłoża w
taki sposób, aby znajdował się on w stanie umożliwiającym ułożenie
podłogi. W tym celu należy zastosować odpowiednie masy szpachlowe,
wyrównujące lub poziomujące zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto w przypadku warstw asfaltu lanego zasadniczo należy usunąć
nadmiar materiału, np. piasek kwarcowy usunąć szlifierką tarczową i
odessać za pomocą odkurzacza przemysłowego.
Klejenie parkietu na wadliwym podłożu, starych płytkach PVC lub mocno
przyklejonych okładzinach filcowych nie jest możliwe. W przypadku
wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Pomocy Technicznej
(info@hamberger.de).

Sprawdzenie wilgotności:
Podłoże należy fachowo sprawdzić pod względem gotowości do
układania przy pomocy odpowiedniego przyrządu pomiarowego CM.
Wartość graniczna wilgotności bez ogrzewania podłogowego: Cement,
warstwa cementu ≤ 2,0 CM (masa) %; siarczan wapnia-,warstwa siarczanu
wapnia ≤ 0,5 CM (masa) %
W przypadku pomieszczeń niepodpiwniczonych należy uwzględnić
normę DIN lub odpowiednie środki ochrony przed wilgotnością zgodnie z
aktualnym stanem techniki.
Przed przystąpieniem do „Układania podłogi na ogrzewaniu
podłogowym”, proszę wykonać stosowne czynności przygotowawcze,
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji układania podłóg
lub przedstawionymi na naszej stronie internetowej. Zasadniczo
przez rozpoczęciem układania podłóg musi zostać przedłożony przez
zleceniodawcę ”Protokół ogrzania podłogi”.

Układanie na ogrzewaniu podłogowym:
Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym posadzka musi być wykonana
zgodnie z normą DIN 18353. Przed ułożeniem zwrócić uwagę, aby
ogrzewanie podłogowe było wykonane zgodnie z normą DIN EN 1264,
część 1–4, funkcjonowało i było gotowe do ułożenia podłogi zgodnie z
koordynacją prac instalatorów. Szczegółową instrukcję można otrzymać u
przedstawiciela handlowego.

Pielęgnacja:
Wyczerpujące informacje są przedstawione w poradniku pielęgnacji
dostępnym u przedstawiciela handlowego.
Parkiet z lakierowaniem:
Czyszczenie na sucho: Z reguły wystarcza czyszczenie parkietu na sucho
przy użyciu mopa, szczotki z włosiem lub odkurzacza.
Czyszczenie na mokro/pielęgnacja: Zalecamy czyszczenie na mokro w
zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczonym w wodzie środkiem
clean & green natural.

Parkiet z naturaLin plus:
Pierwsza konserwacja:
naturaLin Plus jest naturalną i schnącą na powietrzu powierzchnią. Dla
tej formy konserwacji powierzchni przy użyciu oleju zalecamy wykonanie
pierwszej konserwacji powierzchni zaraz po ułożeniu podłogi.

Pierwsza konserwacja za pomocą środka clean & green
aqua oil:
Prosty sposób pierwszej konserwacji za pomocą środka aqua oil i szmatki.
Po podłodze można chodzić po upływie 2 godzin. Przed naniesieniem
środka clean & green aqua oil podłogę należy gruntownie oczyścić
(odkurzyć). Do czyszczenia polecamy środek clean & green active.

Pierwsza konserwacja przy użyciu oleju naturaLin Oil:
Olej naturaLin Oil wnika głęboko w drewno i nadaje podłodze pierwotny
charakter. Powierzchnia ma otwarte pory i jest wyjątkowo odporna na
wszelkie obciążenia dnia codziennego. Do nanoszenia środka naturaLin
Oil konieczna jest jednotarczowa maszyna do pielęgnacji podłóg. Należy
stosować się do wskazówek producenta. Czas schnięcia wynosi ok.
12 godzin. Zaleca się w pierwszych dniach po ułożeniu podłogi traktować
ją ostrożnie i w pierwszych dwóch tygodniach po pierwszej konserwacji
nie namydlać jej.

W pierwszych 8 dniach po położeniu należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Nie przesuwać ciężkich przedmiotów, nie przykrywać powierzchni. W celu
zachowania naturalnego piękna parkietu z olejowaną powierzchnią przez
możliwie długi okres czasu, podłogę w pierwszych 8 dniach po położeniu
należy szczególnie chronić. Nie należy w tym czasie przesuwać żadnych
ciężkich przedmiotów wystroju wnętrza i zrezygnować z dywanów.
Zabrudzenia można usunąć za pomocą odkurzacza lub zamieść. W
razie potrzeby możliwe jest czyszczenie na mokro za pomocą środka
czyszczącego do parkietów clean & green natural firmy Hamberger. Jeżeli
intensywne używanie podłogi jest nieuniknione, zalecamy przejściowe
przykrycie podłogi kartonem lub tekturą falistą. Przykrycie pozostawić na
podłodze tak długo, jak jest to niezbędnie konieczne.

Czyszczenie zwykłe:
Czyszczenie na sucho:
Z reguły wystarcza czyszczenie parkietu na sucho przy użyciu mopa,
szczotki z włosiem lub odkurzacza. Czyszczenie wilgotną szmatką można
oczywiście wykonać zawsze w razie potrzeby.

Czyszczenie na mokro:
W zależności od stopnia zabrudzenia i intensywności użytkowania
zalecamy regularne czyszczenie na mokro środkiem czyszczącym clean &
green® natural.

Regularna pielęgnacja:

Jak mogą Państwo dodatkowo chronić parkiet:

Podłogę olejowaną w zależności od intensywności użytkowania można
od czasu do czasu pielęgnować środkiem do pielęgnacji parkietów clean
& green aqua oil. Regularna pielęgnacja środkiem clean & green aqua
oil odświeża warstwę ochronną powierzchni i gwarantuje długi okres
użytkowania oraz trwałość parkietu olejowanego.

W celu utrzymania dobrego stanu podłogi korzystne jest zastosowanie
ślizgów meblowych z teflonu (PTFE) pod nogi krzeseł i stołu oraz
umieszczenie wycieraczek w obszarze wejścia. Rolki pod fotelami lub
krzesłami biurowymi muszą spełniać normę DIN 12529. Należy stosować
tylko rolki z okładziną typu W (miękkie). Jako podkładkę pod fotele i
krzesła biurowe zalecamy maty poliwęglanowe.

Pielęgnacja intensywna:
Jeżeli na parkiecie występują silne ślady zużycia, zalecamy
przeprowadzenie gruntownego czyszczenia przy użyciu środka clean &
green active i pielęgnacji przy użyciu środka clean & green aqua oil.

Należy przestrzegać następujących zasad: Unikać pozostawiania wody na
powierzchni, zawsze wycierać jedynie lekko wilgotną, mocno wyciśniętą
szmatką. Urządzenia czyszczące na parę nie nadają się do czyszczenia
parkietu.

Warunki klimatyczne pomieszczenia:
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zastrzeżone.

Dla utrzymania dobrego stanu parkietu, a także dla własnego
samopoczucia, korzystny jest klimat o względnej wilgotności powietrza
ok. 50–60 % przy temperaturze ok. 20℃. W celu utrzymania wilgotności
powietrza na stałym poziomie, szczególnie w sezonie grzewczym,
zalecamy używanie nawilżacza powietrza. Zapobiega to ekstremalnemu
wysuszeniu podłogi. Nawilżacze powietrza należy włączać już na
początku sezonu grzewczego. Przy obniżeniu wilgotności powietrza
poniżej wartości normalnych należy liczyć się z powstaniem nieznacznych
szczelin, które z reguły zamykają się po sezonie grzewczym.

Zmiany techniczne podyktowane postępem technicznym

