INAINTE DE MONTAJ
Transport, Depozitare si Aclimatizare
Transportati si depozitati cutiile in pozitie orizontala.
Placile impachetate si adezivul trebuiesc aclimatizate la locul montajului, intr-un spatiu uscat si bine-ventilat
pentru minim 48 ore.
Scoateti placile din pachete numai inainte de montaj.
In timpul depozitarii si a montajului, mentineti temperatura si umiditatea relativa la cotele care sa corespunda
conditiilor in care va fi exploatata cladirea. In cele mai multe cazuri, aceasta inseamna mentinerea temperaturii
in intervalul 18-28 ˚C si umiditatea relativa in intervalul de 35-65 %. Pentru a atinge acest climat, utilizati
aparate de incalzire sau climatizare o perioada potrivita de timp inainte sa incepeti montajul.
Parchetul din Pluta este un produs natural, iar diferentele de culoare sunt o caracteristica inerenta si atractiva.
Pentru a obtine cea mai placuta combinatie de nuante, amestecati placile inainte de montaj.
Verificarea Locului de Montaj
Inainte de montaj, verificati placile de parchet la lumina zilei pentru defecte sau deteriorari vizibile, verificati si
daca suportul si conditiile de santier corespund specifiicatiilor descrise in instructiunile de instalare.
PREGATIREA
PREGATIREA SUPORTULUI PENTRU PARDOSELILE FLOTANTE WICANDERS CU SISTEM CORKLOC
Parchetul Flotant Wicanders cu sistem de imbinare Corkloc poate fi instalat in majoritatea spatiilor rezidentiale
si in multe spatii comerciale, cu exceptia bailor, saunelor si camerelor expuse continuu la umezeala.
Parchetul Flotant Wicanders cu sistem de imbinare Corkloc poate fi montat peste majoritatea suprafetelor dure
cum ar fi sapele din beton, lemn si pardoseli ceramice. Suprafetele moi cum este mocheta sau cele
asemanatoare trebuiesc inlaturate. Suportul trebuie sa fie neted, uniform, uscat, iar denivelarile nu trebuie sa
depaseasca 3mm la 2 m.
Toate tipurile de suprafete din beton, lemn si ceramica trebuie sa fie complet uscate.
Niciodata nu instalati parchet flotant Wicanders cu sistem Corkloc fara sa folositi o folie de protectie la
umezeala PE cu o grosime minima de 0.2 mm.
Sape Incalzite-Radiant:
Pentru parchetul flotant Wicanders cu sistem Corkloc, temperatura de suprafata a suportului nu trebuie sa
depaseasca 28 ˚C. Pentru informatii detaliate, urmati instructiunile furnizate de producatorul/distribuitorul
sistemului de incalzire a sapei, sau contactati furnizorul dvs.
Nu uitati ca covorasele sau carpetele asternute peste parchet, pot duce la acumulari de caldura si vor creste
temperatura la suprafata parchetului mai mult decat este recomandat (nu trebuie sa depaseasca 20 – 22 ˚C)..
Instalarea Parchetului Wicanders peste Sape Incalzite:
Orice Sapa Incalzita necesita anumite conditii de lucru, in functie de sistemul de incalzire si de sapa. Pentru a
evita probleme de functionare si durabilitate, trebuiesc urmate cu strictete regulile si normele legate de
instalare.
Uscarea unei sape incalzite trebuie facuta prin pornirea/oprirea sistemului de incalzire cu o pauza inainte de
instalarea parchetului, urmand un protocol documentat. Dupa aceasta puteti incepe „faza de incalzire”.
Inceperea fazei de incalzire in cazul sapelor din beton trebuie facuta nu mai inainte de 21 zile dupa finalizarea
completa a sapei. Faza de incalzire trebuie pornita cu temperatura de 25 ˚C timp de 3 zile. Sapa trebuie sa fie
turnata si finalizata de cel putin 60-90 zile.
Temperatura trebuie crescuta apoi in fiecare zi pana la temperatura maxima admisa conform producatorului
sistemului de incalzire. Valoarea maxima trebuie atinsa in cel putin 72 ore si mentinuta 5-7 zile fara oprire.
Scaderea temperaturii trebuie realizata in fiecare zi pana la obtinerea unei temperaturi la suprafata de 18 ˚C.
In timpul montajului, temperatura suprafetei nu trebuie sa depaseasca 18 ˚C si trebuie pastrata 3 zile dupa
finisarea montajului. Apoi temperatura trebuie crescuta incet pana la maxim 28 ˚C la suprafata suportului.

Rosturi de Dilatatie:
Parchetul Flotant Wicanders cu sistem de imbinare Corkloc se monteaza ca un „parchet flotant”, deci placile nu
trebuiesc fixate de suport. Profilele de plinta nu trebuiesc apasate in jos, pentru a nu impiedica miscarea
pardoselei. Asigurati un rost de dilatatie de 10 mm la pereti si alte obiecte fixe.
Suprafetele mai mari de 100 m2, sau cu dimensiuni mai mari de 10 m in orice directie, trecerile dintre camere si
pardoselile asimetrice necesita rosturi de dilatatie suplimentare.
REGULI DE INSTALARE A PARCHETULUI DIN PLUTA FLOTANT WICANDERS CU SISTEM DE IMBINARE CORKLOC
FARA LIPIRE
Pozitionare
Parchetul Flotant Wicanders este un produs natural si fiecare placa are propriile nuante si modele. De aceea,
amestecati placile pentru a obtine combinatia de nuante cea mai placuta. Pozitionati placile preferabil urmand
directia sursei principale de lumina.
Peste suporturile din lemn, recomandam montajul parchetului Wicanders perpendicular directiei pardoselei
existente.
Scule si Materiale:
Ferastrau manual sau electric cu lama bine ascutita, distantiere, creion, dreptar si echer, folie PE de minim 0,2
mm si banda adeziva.
1. Pervazele Usilor
Daca un pervaz de usa trebuie taiat, utilizati o bucata de placa de parchet, pentru a
obtine inaltimea corecta.
Taiati pervazul usilor la inaltimea necesara cu un plus de 2 mm spatiu deasupra
placilor de parchet.
Protectie la Umezeala
Tipul Sapei
Beton
Anhidrit

Continut Umiditate CM%
Incalzita
1,8
0,3

Ne-incalzita
2,0
0,5

Toate tipurile de sapa din beton necesita izolatie impotriva umezelii. Aceasta include pardoseli cu sisteme de
bariere de umezeala incluse, ceramice si incalzite. Folositi o bariera de umiditate PE cu o grosime de minim 0,2
mm. La Demisol si Parter recomandam folosirea a doua straturi de folie, asternute perpendicular una peste
cealalta pentru o protectie la umezeala mai buna.
2. Asterneti folia PE, suprapunand-o cel putin 20 cm una deasupra celeilalte, apoi lipiti-o
cu banda adeziva.
Ridicati folia aproximativ 5 cm de-a lungul tuturor peretilor si a obiectelor fixe. Taiati
surplusul dupa montarea profilelor de plinta.
Dimensionati camera cu precizie, in unghiul potrivit directiei placilor. Placile din ultimul rand nu trebuie sa fie
mai subtiri de 5 cm. Daca este necesar, taiati placile din primul rand.
3.Intoarceti partea cu feder a
placii la perete. Mentineti un
rost de 10 mm. Ajustati marimea
rosturilor de la perete dupa ce
au fost instalate 3 randuri de
placi.

4.Daca montati parchet cu 3
lamele, incercati sa nu potriviti
lamelele placilor.

Primele Trei Randuri:
Placile pot fi montate din orice directie daca este necesar, CORKLOC este usor de montat. Recomandam
inceperea montajului din coltul din dreapta.
5.Intoarceti partea cu feder a
placii la perete. Mentineti un
rost de 10 mm. Ajustati marimea
rosturilor de la perete dupa ce
au fost instalate 3 randuri de
placi.

7.Taiati ultima placa din primul
rand la lungimea potrivita.

9.Marcati unde trebuie sa taiati
placa. Asezati placa cu fata in jos
pe spatiul de lucru si taiati-o
utilizand un ferastrau.

11.Pozitionati prima placa a
randului urmator cu federul in
unghi peste nutul placii din
randul anterior. Apasati inainte si
lasati placa pe podea in acelasi
timp.
13.Ridicati placa (impreuna cu
cea montata anterior) cam
30mm, impingeti inspre randul
din fata apoi lasati-o jos.

6.Tineti urmatoarea placa langa
prima la un anumit unghi, apoi
lasati-o dreapta pe podea.
Terminati primul rand in aceeasi
maniera.
8.Daca montati parchet flotant,
incepeti al doilea rand cu bucata
ramasa din randul anterior (sa nu
fie mai scurta de 300mm).
Asigurati-va de fiecare data ca
bucatile din capatul randului vor
fi de cel putin 300 mm.
10.Folositi o bucata taiata din
placa din randul anterior pentru
a incepe urmatorul rand. Aceasta
trebuie sa nu fie mai scurta de
30cm. Daca este mai scurta,
incepeti cu o noua placa taiata in
jumatate.
12.Asezati latura scurta a placii
in unghi peste placa montata
anterior si apasati in jos.
Asigurati-va ca placa este
pozitionata peste intreaga parte
de imbinare a placii din randul
anterior.
14.Ajustati distanta de la perete
la 10mm atunci cand ati terminat
de
montat
trei
randuri.
Continuati montajul conform
instructiunilor pana ajungeti la
peretele opus.

Pereti Neuniformi:
15.Uneori primul rand trebuie
taiat pentru a se potrivi unui
perete neuniform.
Transferati forma peretelui pe
placa. Nu uitati sa lasati 10 mm
pentru rostul de dilatatie.

16.Pentru a indeparta primul
rand, ridicati placa cativa
centimetri si bateti usor de-a
lungul imbinarii.
Taiati placile atat cat este
necesar.

Ultimul Rand:
17.Masurati si taiati placile din
ultimul rand la dimensiunea
potrivita. Lasati o distanta de
10mm fata de perete. Placile nu
trebuie sa fie mai inguste de
5cm.

18.Prima si utlima placa pot fi
taiate
exact
la
lungimea
potrivita. Pozitionati ultima placa
peste penultima. Marcati placa
avand in vedere spatiul de 10mm
pentru dilatare.

Tevile Sistemului de Termoficare:
Este nevoie sa gauriti placile:
19.Gaurile trebuie sa fie cu
20mm mai largi decat diametrul
tevei. Taiati placa cum este
aratat in imagine. Lipiti bucata
taiata la locul ei. Acoperiti gaura
cu un manson de teava.
21. Placa desprinsa poate fi apoi
scoasa. Niciodata nu indoiti o
placa imbinata in spate, aceasta
va duce la deteriorarea placilor.

20. Daca doriti sa inlaturati
anumite placi, ridicati-le cativa
centimetri si bateti usor de-a
lungul imbinarii.

Instalarea in jurul usilor, caloriferelor si ultimele randuri:
Daca este necesar, placile pot fi montate din orice directie, CORKLOC este usor de dezinstalat. Aceasta face mai
usoara planificarea montajului cum ar fi in jurul usilor.
22. Daca nu reusiti sa inclinati
placa sub un toc de usa sau un
calorifer montat foarte jos,
puteti proceda asa cum este
aratat in imagine: taiati marginea
de imbinare.

23. Aplicati pe placa un adeziv
(PVA, clasa D3) si pozitionati
placa la locul dorit.

Daca clientul opteaza pentru montajul prin lipire (NERECOMANDAT DE AMORIM), va rugam sa contactati
distribuitorul dvs.
RE-LACUIREA
Toate pardoselile din pluta Wicanders finisate din fabrica cu WRT sau HPS vin cu un strat de uzura din fabrica si
sunt pregatite pentru utilizare imediata dupa instalare. Asadar, nu este necesara lacuirea acestora dupa
montaj.
Doar in situatii foarte specifice, unde exista riscuri mari de scurgeri de apa sau exista nevoia unei intretineri
speciale cu apa ( ex: case vechi, spitale, restaurante, cafenele, etc. ), Wicanders ofera un sistem de etansare
pentru a proteja imbinarile.
Tip Produs
Corkcomfort,
Artcomfort
Woodcomfort WRT
Corkcomfort,
Artcomfort
Woodcomfort HPS
Vinylcomfort

si

si

Re-Lacuire

Observatii

Un strat de Primer Power Contact + W-2000 Extra Mat
Suprafata pardoselei trebuie sa fie curata si fara praf,
ulei si reziduuri de ceara. O curatare de baza este
recomandata pentru Corkcomfort Flotant WRT si HPS.
Aspirati si curatati in detaliu.

Aplicarea Primer Power
Contact apara suprafata
de praf inainte de
aplicarea W-2000.

Wicanders Power Contact - Adeziv Primer Bicomponent pe baza de apa pentru reconditionarea pardoselelor
finisate Wicanders.
Agitati continutul, adaugati intaritor la un raport de 2:1 si amestecati-l prin agitare. Dupa amestecare il veti
putea folosi timp de 2 ore.
1. Curatati orice murdarie ramasa. Nu este necesara slefuirea.
2. Aplicati un strat de Power Contact cu o mistrie sau trafalete.
3. Dupa uscare (aprox 2 ore) aplicati Wicanders W-2000.

Acoperire: aprox. 20 g/m2, un recipient combinat este suficient pentru cca. 35 m2. Din cauza reactiei la
presiune, nu depozitati material combinat in recipiente inchise.

Wicanders W-2000
Amestecati intaritorul cu W-2000 intr-o proportie fixa de 10:1. Gramajul fiecarui ambalaj este proportionat
pentru a fi adaugat direct in recipientul de Lac W-2000. Agitati bine. Filtrati continutul utilizand un filtru de
hartie. Dupa amestecare il veti putea folosi timp de 2 ore.
Aplicati un strat de W-2000 uniform cu un trafalete: consum 100-120 gr./m2/strat. Langa perete este posibil sa
fie necesara folosirea unei pensule.
Timp de uscare: 4 ore ( la 20 ˚C si 65% U.R. )
Recomandari: Veti putea pasi cu grija pe pardosea dupa 24 ore. Nu curatati parchetul cu apa sau detergent
aproximativ o saptamana, dupa aplicarea W-2000. Dupa aceasta perioada folositi produsele de intretinere
Wicanders: Power Polish.
Reconditionarea
Renovarea unui parchet vechi, uzat nu este recomandata daca nu ii cunoastem istoricul, in special produsele de
intretinere care au fost folosite. Daca stim totul legat de produsele de intretinere, putem sa garantam
inlaturarea completa a tuturor produselor de intretinere, aplicam un strat de primer Power Contact (daca este
necesar) si un strat de W-2000 cum este mentionat mai sus.
Cand o pardosea necesita reconditionare, trebuiesc inlaturate toate produsele care au fost utilizate pentru
protectia parchetului, murdaria si alte impuritati, cu Wicanders Power Strip. Orice reziduu de produs de
intretinere va impiedica aderenta materialelor. Slefuiti cu atentie lacul vechi. Inlaturati tot praful. Aplicati 1 sau
2 straturi de lac recomandat de Wicanders.
Este recomandat sa faceti un test de aderenta intre stratul vechi si cel nou, pe o portiune mica, inainte de
lacuirea finala.
Nu curatati parchetul cu apa sau detergent doua saptamani dupa aplicarea lacului. Dupa aceasta perioada
folositi produsele de mentenanta recomandate de Wicanders.

REPARAREA PARCHETULUI FLOTANT CU CORKLOC FARA ADEZIV
Repararea unei placi deteriorate de parchet flotant
Varianta A: Inlaturarea placilor
Placile deteriorate sau montate gresit pot fi inlaturate, dupa cum urmeaza:
a) Inlaturati profilul de plinta
b) Scoateti toate placile pana la cea pe care doriti sa o inlocuiti
Atentie:
Placile trebuiesc ridicate sau culisate in afara sistemului de imbinare; niciodata nu le indoiti in jos, impotriva
sistemului de imbinare. Nu uitati sa aranjati placile intr-o anumita ordine, astfel incat sa le montati inapoi in
aceeasi ordine.
Varianta B: Taierea placii
Aveti nevoie de urmatoarele scule si materiale pentru a inlatura o placa dintr-o suprafata montata: ferestrau
electric, cutit, ciocan, dalta, adeziv (adeziv PVA, clasa D3).
1. Pentru a inlatura placa trebuie
sa o taiati cu un ferastrau
circular. Setati ferastraul
la
adancimea potrivita a placii
pentru a evita taierea foliei sau a
suportului. Daca taiati folia
asterneti o bucata noua cu
dimensiunile necesare.

2.Utilizati o dalta, pentru a
inlatura bucatile din colturi.

3.Inlaturati bucatile de placa. Fiti
foarte precauti cand indepartati
bucatile de placa pentru a
preveni deteriorarea placilor
invecinate.

4.Taiati federele de pe latura
lunga si cea scurta a noii placi.

5. Taiati marginile intoarse ale
nutului de pe latura lunga si cea
scurta a noii placi.

6. Aplicati adeziv W-185 pe nutul
scurt si lung al noii placi.

7. Aplicati adeziv Wicanders W185 sau PVA Clasa D3 si pe nutul
lung si scurt unde se face
reparatia.

8. Strecurati placa reparata in
locul celei inlaturate, mai intai
introducand partea cu nut si
presand cu mana.

9. Amplasati greutati pe placa reparata pentru a o fixa in locul dorit. Evitati traficul pentru
a va asigura de lipirea perfecta a placii.

Nota: Daca parchetul a fost lacuit dupa montaj, pentru a obtine o suprafata uniforma, inainte de a lipi placa
trebuie sa aplicati acelasi numar de straturi din acelasi lac cu care a fost lacuit si restul parchetului.
Dupa ce se usuca adezivul, trebuie sa aplicati un strat de lac sau Power Polish pe intreg parchetul, dupa
curatarea acestuia.
INGRIJIRE PREVENTIVA
-

daca vor avea loc si alte lucrari in camera unde este montat parchetul, protejati-l cu carton, placaj sau
placi lemnoase.
nu trageti mobilierul peste parchet
folositi garnituri de protectie la picioarele mobilierului, ale meselor si scaunelor
scaunele de birou cu rotile trebuie sa fie conforme standardului DIN 68131 ( Tip W1 ). Utilizati covorase
protectoare sub acestea.
asterneti covorase de calitate la toate intrarile in casa pentru a retine murdaria, praful si umezeala.
nu folositi niciodata covorase cu spatele din cauciuc sau latex, acestea pot pata parchetul pentru
totdeauna.
nu folositi niciodata produse de curatare cu ingrediente abrazive sau pe baza de solventi, cum ar fi
acetona.
nu folositi niciodata peria de sarma
evitati umezeala pe parchet
asterneti covorase sau carpete in fata corpurilor de bucatarie si incercati sa protejati parchetul dvs. din
pluta de trafic intens, scurgeri de apa, caderi de mancare, si orice altceva care ar putea determina uzura
prematura a parchetului dvs. din bucatarie.
conditiile ideale si sanatoase in camera sunt 35 – 65 % U.R. la 20 ˚C.
incalzind in continuu camera, umiditatea aerului poate sa scada, astfel incat parchetul este expus
procesului de uscare. Avand in vedere ca pluta este un material natural, aceasta poate cauza indepartarea
placilor, care va duce la aparitia unor rosturi minore la imbinarea parchetului. Folositi un umidificator de
camera pentru a preveni acest proces.
In cazul sistemelor de incalzire in pardoseala, amintiti-va ca folosirea peste parchet a carpetelor sau a
covoraselor zonale poate cauza acumularea de caldura si cresterea temperaturii suprafetei mai mult decat este
recomandat ( sa nu depaseasca 20 – 22 ˚C ).

-

-

pluta, ca material natural, tinde sa se decoloreze cand este expusa la razele soarelui. Pluta si lemnul sunt
produse naturale, modificarile de culoare sunt posibile atunci cand sunt expuse la lumina naturala o
perioada de timp. Pluta tinde sa se decoloreze, in timp ce lemnul tinde sa se intunece la culoare. Este
importanta mutarea covoraselor zonale si a mobilierul pentru a favoriza modificarea uniforma a culorii.
folositi jaluzele, draperii sau alte sisteme de protectie pentru a minimiza acest efect.
parchetul si pardoselile din pluta WICANDERS sunt usor de intretinut. Aveti nevoie doar de un detergent
usor si un aspirator. Pentru curatarea zilnica/saptamanala puteti folosi si o matura cu o carpa in capat.

Pentru a mentine parchetul dvs. ca in prima zi, WICANDERS recomanda o gama de Produse de Intretinere, care
va vor oferi rezultate placute. Pentru utilizarea lor corecta, urmati instructiunile de pe etichetele ambalajului
fiecarui produs, si desigur informatiile din fisele tehnice ale produselor.

