Как да монтираме ламиниран паркет
1.Внасяне на паркета в помещението
Препоръчваме паркета да бъде оставен в помещението между 24 - 48 часа .

През този период паркетът се климатизира към температурата и влажността

в стаята и така се избягват неприятности от свиването или

раздуването на ламелите във вече ремонтираната настилка.

2. Подготовка на основата за монтаж на ламиниран паркет

След като вече сте внесли паркета в помещението, важно условие е подготовка на добра
основа .

Отстранете стария мокет,балатум които имат много и големи неравности.

Ако основата е с неравности по-дълбоки от 3 мм, това може да доведе до потъване на този
участък , когато стъпвате върху него .

Ако има неравности с дълбочина повече от 5мм , ще трябва да запълните дупките със
специална саморазливна настилка.

За да продължите към следващата стъпка от монтажа, основата трябва да отговаря на
следните изисквания:

равна
суха
почистена (с метла или прахосмукачка за да отстраните камъчета, прах или др. ).
без изкривявания и неравности повече от 5мм.
Ако сте решили да използвате саморазливна замазка, то ще е необходимо да изчакате да
изсъхне в зависимост от дебелината на покритието
до 5 мм - 24 часа
от 5 до 10 мм - 48 часа
от 10 до 20 мм - 72 часа.
* Ако сте решили да изпозвате за саморазливна замазка CN68 на CERESIT

3. Необходимите инструменти за да монтирате вашия ламиниран паркет са следните:

Зеге (с него изрязвате ламелите в желания размер преди монтаж)
Чук (гумен за да не нарани ламелите )
Трион (когато касите на вратите не са подравнените е нужно да ги изрежете)
Ролетка ( измервате дължините на ламелите )
Монтажен комплект ( с него може да улесните много работата си.Клиновете се поставят
между стената и паркета , така оставяте място на паркет да се "движи".

4. Поставяне на подложка

Подложката се налага върху изравнената повръхност (суха, изравнена и почистена), преди
поставянето на ламината. Благодарение на подложката паркета се "движи"( разширява и
свива) и допълнително омекотява,шумоизолира и топлоизолира. Подложката също обира
неравностите по пода в зависимост от нейната дебелина.За шумо и топло изолация трябва
да си закупите фибранова или кокосова, полиетиленови подложки нямат тези качества.
Оставя разтояние от приблизително 10 мм към всички прагове, колони и стени. Подложката
трябва да се поставя по посоката на ламината и е добре да се внимава да не се получи
съвпадение на снадките на ламината и подложката .

Видове подложки:

XPS (фибранова) подложки
Обикновена полиетиленова
Кокосова подложка
5.Поставяне на ламинираният паркет закупен от Praktis "№1 в цените"!

Първия ред се поставя на разстояние 8-10мм (дебелината на клиновете) от стената. Ако не
оставите разтояние между стената и ламинирания паркет е много вероятно да се надигне .
Следващият ред трябва да започнете с половин ламел и така да ги редувате.Не трябва да
се застъпват фугите на ламинта , избягвайте тази грешка, като следвате инструкциите
показани в картинките.
Препоръчваме полагането на плоскостите да започне от права стена.

6. Монтаж на первази на ламинирания паркет

Аксесоарите към ламинирания паркет са желателни.

Клипси
Винт
Дюбел
Ъгли
Тапи
Снадки
Преходни лайсни
* Клипсите се поставят чрез винт и дюбел към стената , а самият перваз се монтира върху
тях,препоръчително разстояние на което да се намират клипсите помежду си е около 30см.

Ако ще слагате винт и дюбел към стената , определено ще ви трябва Бормашина или
Перфоратор.

7. Praktis Ви препоръчва и препарати за ламиниран паркет, за да го поддържате.

За да не се драска и наранява ламинирания паркет е добре да се монтират плъзгачи на
столовете, дивани и маси. Почистването на този вид подова настилка е препоръчително да
се извършва с специализирани препарати.

Прапарат за почистване на ламиниран паркет

