•
•
•
•
•
•
•
•

Design placut
Natural şi ecologic
Placut la atingere
Confort termic
Pardosea pe viaţă
Confort fonic
Antialergic
Mentenanta si instalare usoara

Instrucţiuni de montaj
INFORMAŢII GENERALE
Înainte de a începe montajul pardoselii, vă rugăm să citiţi cu atenţie conţinutul prezentelor
instrucţiuni şi să le aplicaţi respectând standardele naţionale de construcţii.
Transport, depozitare şi aclimatizare:
Pachetele ce contin parchetul din pluta trebuiesc transportate şi depozitate în poziţie orizontală
• Înainte de a începe montajul, placile trebuiesc pastrate cel puţin 48 de ore la temperatura camerei
• Abia înainte de montaj îndepărtaţi folia de pe ambalajul plăcilor
• Temperatura în timpul montajului şi înainte de acesta trebuie să fie de cel puţin 18ºC.
Cerinţele privind sapa:
Generale: Pardoselile flotante se pot instala pe suprafeţe dure (de ex. de ciment, ceramică, lemn)
• Mochetele moi (de ex. tip covor) trebuiesc îndepărtate • Sapa trebuie să fie netedă, plană şi uscată, iar
denivelarea maximă nu poate să depăşească 3 mm pe 2 m2 de sapă • Orice sapă pe care va fi instalată
pardoseala trebuie să fie uscată (umiditatea sapei măsurată cu higrometru CM nu trebuie să depăşească:
2,0% pentru sapa de ciment sau 0,5% pentru sapa anhidridă).
Hidroizolaţie: Toate tipurile de sapă necesită hidroizolaţie • Pentru efectuarea unei astfel de
izolaţii utilizaţi folia PE cu grosime minimă de 0,2 mm • Pentru a asigura mai bună protecţie împotriva
umezelii, se recomandă, în cazul sapelor situate direct pe pământ, să se aplice două straturi de izolaţie,
dispuse în cruce.
Sape cu încălzire de tip ascuns: Temperatura suprafaţei sapei nu poate depăşi 28°C • Pentru a
obţine mai multe informaţii vă rugăm să citiţi instrucţiunile livrate împreună cu sistemul de încălzire prin
pardosea (şi să respectaţi recomandările incluse în acestea) sau să contactaţi furnizorul de pardosea.
Protejarea parchetului: În cazul în care în spaţiile unde a fost instalată pardoseala, vor fi
desfăşurate lucrări de construcţie – renovare, suprafaţa pardoselii trebuie protejată împotriva distrugerii
cu ajutorul cartonului ondulat, placajului sau cartonului dur ori plăcilor fibrolemnoase • Nu mutaţi
mobilierul direct pe pardosea • Aplicaţi un burete, ce are lipici pe o parte a sa, pe picoarele scaunelor şi
mobilierului • Scaunele de birou cu role trebuiesc să îndeplinească cerinţele standardului DIN 68 131 • La
intrare folosiţi preşuri de bună calitate care elimină nisip pietriş şi umiditate • Este interzisă folosirea
preşurilor a căror parte inferioara este confecţionată din cauciuc sau latex, deoarece acestea pot lăsa urme
pe pardosea• Evitaţi să turnaţi apa pe pardosea sau să o spălaţi cu prea multă apă. Condiţiile ideale
pentru pardosea şi pentru sănătate înseamnă o umiditate relativă între 35 – 65% şi temperatura de 20°C •
Dacă este necesar folosiţi umidificatoare de aer • Pluta, ca un material natural, expusa la acţionarea
razelor solare are tendinţa să se decoloreze. • Pentru a minimaliza acest efect utilizaţi draperii sau alte
sisteme de protecţie împotriva acţionării directe a razelor solare. Pardoselile sunt destinate doar
montajului în interiorul spatiilor rezidentiale

• Aceste pardoseli sunt fabricate dintr-un material natural şi s-ar putea sa se contracteze sau dilateze
corespunzător în timpul sezonului cald/rece. Drept efect, între plăci, în diferite perioade ale anotimpului
pot apărea mici rosturi • Aceste rosturi sunt naturale şi în nici un caz nu constituie un defect al produsului.
INSTRUCŢIUNILE DE MONTAJ
Înainte de a începe montajul, vă rugăm să citiţi capitolul Informaţii generale.
Verificarea plăcilor: Înainte de a începe instalarea verificaţi plăcile la lumina zilei sub aspectul defectelor
sau deteriorărilor vizibile • Verificaţi, de asemenea, dacă sapa îndeplineşte cerinţele prezentate în aceste
instrucţiuni • În cazul în care aveţi obiecţii, vă rugăm să renunţaţi la montajul pardoselii şi să vă adresaţi
vânzătorului.
Materialele şi uneltele necesare: Ferăstrău cu dinti mici, pane pentru dilatare, creion, echer, folie
PE şi bandă adezivă.
Hidroizolaţie: Acoperiţi cu o folie PE toată suprafaţa sapei, suprapunând fâşiile pe o lăţime de cel
puţin 20 cm • Fixează fâşiile suprapuse cu o bandă adezivă • Aşezaţi folia şi pe perete la o înălţime de
aproximativ 5 cm • Surplusul de folie tăiaţi-l după montarea plintei.
Înainte de montajul pardoselii: Măsuraţi încăperea pe o direcţie perpendiculară faţă de direcţia
aşezării plăcilor • Plăcile din ultimul rând trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 5 cm • Dacă este necesar,
tăiaţi corespunzător plăcile din primul rând astfel încât acesta să nu fie mai înguste • Potriviţi plăcile între
ele pentru a obţine o compoziţie atractivă de nuanţe • Aşezaţi plăcile paralel cu principala sursă de
lumină din încăpere • În cazul unor sape de lemn (scânduri) deja existente vă recomandăm să aşezaţi
plăcile sub un unghi drept faţă de direcţia aşezării pardoselii existente • Plăcile nu pot fi fixate pe sapă cu
ajutorul cuielor sau şuruburilor • Plintele trebuiesc montate astfel încât pardoseala să „lucreze” liber.
Rosturi de dilatare: Păstraţi distanţa de dilatare de 10 mm de la fiecare perete şi element fix al
încăperii • Păstraţi rosturile de dilatare şi între suprafeţele de peste 100m² sau cu lungime pe ambele
directii de peste 10 m.
Montarea:
1. Începeţi montarea pardoselii într-un colţ al încăperii • Aşezaţi prima placă cu lamba orientată spre
perete • Între latura mai scurtă a plăcii şi peretele lăsaţi un rost de dilatare de 10 mm.
2. Plasaţi următoarea placă la un unghi de înclinare faţă de prima placă şi aşezaţi placa ridicată pe sapă •
Aşezaţi în acelaşi mod toate plăcile din primul rând • Tăiaţi la o lungime potrivită ultima placă din primul
rând • Începeţi aşezarea următorului rând cu o bucată de placă rămasa după tăierea plăcii din primul rând
(cu o condiţie că lungimea ei este de cel puţin 300 mm). Asiguraţi-vă că îmbinările ultimelor plăci din
rânduri sunt deplasate una faţă de cealaltă (formează „scările”) cu cel puţin 300 mm.
3. Plasaţi la un unghi de înclinare prima placă din rândul următor, cu lamba orientată spre ulucul plăcilor
din rândul precedent • Împingând puternic placa ridicată spre plăcile din rândul deja montat aşezaţi-o pe
sapă.
4. Plasaţi la un unghi de înclinare marginea scurtă a următoarei plăci vizavi de placa aşezată anterior şi
coborâţi placa ridicată pe sapă. Asigurati-vă că marginea mai lungă a plăcii tocmai aşezate se află pe
lamba plăcii din rândul precedent .
5. Ridicaţi plăcile (împreună cu placa precedentă din acelaşi rând) uşor în sus (aprox. 30 mm), şi apoi
împingeţi-le puternic spre rândul care se află vizavi şi totodată coborâţi-le pe sapă • După montarea celor
trei rânduri de plăci reglaţi rostul de dilatare de 10 mm de la peretele paralel cu direcţia montajului.
Continuaţi montarea, în modul descris mai sus, a plăcilor până la celălalt capăt al încăperii.
Curăţarea şi întreţinerea: Utilizaţi numai produsele recomandate, enumerate mai jos. Urmaţi
instrucţiunile ataşate la ambalajul fiecărui produs.

