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PARKIET PŁYWAJÑCY

UKŁADANIE PODŁOGI W SYSTEMIE BEZKLEJOWYM
U k ∏ a d a n i e p o d ∏ o g i w s y s t e m i e „p ∏ y w a j à c y m”

Pod∏og´ z deski trójwarstwowej mo˝emy uk∏adaç na ka˝dym suchym, czystym, trwa∏ym i równym
pod∏o˝u. Ponadto musimy sprawdziç wilgotnoÊç pod∏o˝a, która powinna wynosiç odpowiednio: dla
betonowego 2%, dla drewnianego 8%, anhydrytowego 0,5%. Zakupione paczki desek nale˝y z∏o˝yç
poziomo w pomieszczeniu, w którym b´dziemy uk∏adaç pod∏og´ na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. RównoÊç pod∏o˝a sprawdzamy za pomocà minimum 2 metrowej ∏aty murarskiej lub
poziomicy - ró˝nice w poziomie pod∏o˝a na 2 metrach bie˝àcych nie powinny przekraczaç 2 mm.
Je˝eli nierównoÊci sà wi´ksze, trzeba wyrównaç pod∏o˝e. Pomieszczenie powinno mieç sprawnà
wentylacj´. Paczki z deskà otwieramy w dniu monta˝u. Przed rozpocz´ciem monta˝u deski nale˝y
obejrzeç i rozplanowaç wzór. Dokładnie przeczytaç instrukcj´.
1. Do u∏o˝enia pod∏ogi z deski trójwarstwowej niezb´dne sà nast´pujàce narz´dzia (fot. 1):
- m∏otek (1000 g),
- przyrzàd monta˝owy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnoz´bna pi∏a r´czna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
2. Jako podk∏adu nale˝y u˝ywaç naturalnych materia∏ów:
a) tektury falistej,
1.
b) maty korkowej,
c) naturalnych p∏yt podpod∏ogowych.
O kierunku układania desek decydujà wymiary pomieszczenia. JeÊli
˝aden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zalecamy uk∏adanie
pod∏ogi wzd∏u˝ kierunku padania promieni s∏onecznych, czyli prostopadle do najbardziej nas∏onecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku
wymiarów wi´kszych ni˝ 8 m lub pomieszczeƒ d∏ugich i wàskich, np. korytarzy,
deski uk∏adamy zawsze wzd∏u˝ d∏u˝szego boku.
2.
Po ustaleniu kierunku uk∏adania pod∏ogi, mierzymy szerokoÊç pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szerokoÊç szczelin dylatacyjnych
(przewa˝nie 2 x 15 mm) i dzielimy przez 207 mm, czyli szerokoÊç jednej deski. Dzi´ki temu obliczymy, ile pasów desek mamy do zamontowania i jak trzeba b´dzie dociàç ostatni rzàd desek. JeÊli ostatni pas
deski b´dzie w´˝szy ni˝ 70 mm, powinniÊmy przyciàç równie˝ pierwszy
uk∏adany rzàd.
UWAGA: JeÊli wilgotnoÊç podło˝a betonowego wynosi 2-3%, aby
3.
chroniç podłog´ przed wpływem pochodzàcej z niego wilgoci, zalecamy izolacj´ przeciwwilgociowà - foli´ polietylenowà gruboÊci 0,2 mm.
Trzeba jà uło˝yç, zachowujàc min. 200 mm zakładk´, miejsca ∏àczeƒ
zabezpieczajàc taÊmà klejàcà.
3. Uk∏adanie pod∏ogi rozpoczynamy od u∏o˝enia podk∏adu, kraw´dziami na
styk (nigdy na zak∏ad), z wy∏àczeniem naturalnych p∏yt podpod∏ogowych,
które uk∏adamy w odst´pach mi´dzy p∏ytami 2 mm, a mi´dzy Êcianà
i p∏ytami 10 mm (fot. 2).
4.
4. Pierwszy pas desek uk∏adamy piórem do Êciany. Poszczególne deski
∏àczymy na krótszych kraw´dziach (czo∏ach) przez równoleg∏e wsuni´cie
wyprofilowanych elementów z∏àcza (pióro-wpust) kolejnych sk∏adanych
desek (fot. 3). Drugà metodà jest ∏àczenie czo∏owe desek przy u˝yciu
m∏otka i klocka do dobijania (fot. 4). Ostatnià desk´ przycinamy,
pami´tajàc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którà wk∏adamy
drewniane kliny.
5. Uk∏adanie kolejnego pasa desek rozpoczynamy fragmentem deski,
5.
który pozosta∏ z pierwszego pasa pod warunkiem, ˝e jego d∏ugoÊç jest
wi´ksza ni˝ 50 cm. Nale˝y równie˝ pami´taç o zachowaniu min. 50 cm
przesuni´ç pomi´dzy koƒcami desek w sàsiadujàcych pasach pod∏ogi.
Odchylony odcinek deski wk∏adamy
piórem we wpust, a nast´pnie dociska6.
my go r´ka w kierunku pod∏ogi (fot.
5, rys. 1). Nast´pnie lekko dobijamy
montowanà desk´ klockiem drewnianym
w stron´ wczeÊniej uło˝onego pasa podłogi (fot. 6). Kolejnà desk´ instalujemy podobnie, z zachowaniem 5-8 mm
odleg∏oÊci mi´dzy czo∏ami (fot. 7). M∏otkiem i przyrzàdem monta˝owym
dobijamy desk´ od krótszego boku, ∏àczàc deski od czo∏a (rys. 2).
6. Ka˝dy kolejny zamontowany rzàd desek dobijamy od strony czo∏a (na
7.
d∏ugoÊci - w celu zlikwidowania szczelin na z∏àczach czo∏owych) przy pomocy przyrzàdu monta˝owego (fot. 8). W szczeliny wzd∏u˝ Êcian wprowadzamy kliny dociskajàce.
UWAGA: Przy monta˝u pod∏ogi nie stosujemy pasów monta˝owych.
W przypadku koniecznoÊci omini´cia jakiejÊ przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, nale˝y zaznaczyç fragment deski wymagajàcy wykonania
dodatkowych operacji, odpowiednio wyciàç i zamontowaç (rys. 3). Nale˝y
pami´taç o zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokó∏ omijanego
8.
elementu (np. rura centralnego ogrzewania). Powsta∏à mi´dzy rurami
i pod∏ogà szczelin´ mo˝emy zakryç rozetà.
7. Ostatni pas desek nale˝y bardzo dok∏adnie zmierzyç przed u∏o˝eniem
(fot. 9). JeÊli jest zbyt szeroki, zw´˝amy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odci´ciu powinna ulec cz´Êç deski z wpustem. Po wpasowaniu do pozosta∏ych dociskamy jà przy pomocy przyrzàdu monta˝owego
tak, aby zlikwidowaç szczelin´ mi´dzy u∏o˝onymi deskami. Wzd∏u˝ Êciany
9.
musi zostaç zachowana szczelina dylatacyjna o szerokoÊci 10-15 mm.
8. Po u∏o˝eniu pod∏ogi usuwamy kliny blokujàce, a pozosta∏à szczelin´
przykrywamy przyÊciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocujemy
do Êciany (nie wolno montowaç listew dekoracyjnych do pod∏ogi), przy
pomocy ko∏ków rozporowych i wkr´tów lub do uprzednio zamocowanych
listew monta˝owych (fot. 10).
9. BezpoÊrednio po listwowaniu mo˝emy korzystaç z naszej nowej
pod∏ogi.

10.

KONSERWACJA I PIEL¢GNACJA POD¸ÓGI

Podłoga z deski trójwarstwowej posiada opcjonalne fabryczne wykoƒczenie:
- lakierowe, utwardzane promieniami UV,
- olejowe, utwardzane promieniami UV.
W celu dodatkowego zabezpieczenia u∏o˝onej pod∏ogi, dopuszcza si´ na∏o˝enie dodatkowych warstw lakieru lub
oleju.
Po u∏o˝eniu pod∏ogi, jak i w trakcie jej u˝ytkowania, zaleca si´ stosowanie właÊciwych Êrodków czyszczàco
- piel´gnujàcych, zgodnie z za∏àczonà do nich instrukcjà. Pod∏oga jest ∏atwa w utrzymaniu czystoÊci.
Nale˝y jà czyÊciç przy pomocy odkurzacza z nasadkà do pod∏óg drewnianych lub szczotki. Natychmiast
usuwaç z pod∏ogi rozlanà wod´ lub inne zanieczyszczenia. Najwi´kszym wrogiem drewnianych pod∏óg
jest woda i piasek. W celu ochrony pod∏ogi przed ich dzia∏aniem, zalecamy u∏o˝enie mat ochronnych przy
wejÊciu do mieszkania lub domu. Coko∏y i inne miejsca nacisku mebli na pod∏og´ podklejamy podk∏adkami
filcowymi (nie nale˝y mocowaç ich za pomocà gwoêdzi). Stosujàc meble biurowe, na przyk∏ad krzes∏a na
kó∏kach, nale˝y pami´taç o stosowaniu mat ochronnych. Je˝eli wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza w pomieszczeniu spadnie poni˝ej 40% (np. w okresie grzewczym), nale˝y u˝yç nawil˝acza powietrza.

RENOWACJA POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ
DESKI TRÓJWARSTWOWEJ
Malowanie pod∏ogi lakierem
Do wylakierowaƒ renowacyjnych i regeneracyjnych deski trójwarstwowej zalecamy stosowanie lakierów
poliuretanowych, zgodnie z instrukcjà producenta lakieru, po uprzednim dokonaniu próby lakierowania.
Lekko zu˝ytà powierzchni´ deski mo˝na polakierowaç. Warunkiem jest brak wyraênych przetarç lakieru naniesionego
fabrycznie. Nale˝y równie˝ dokonaç próby na fragmencie deski pozostałym po monta˝u, a nast´pnie post´powaç
wg nast´pujàcej kolejnoÊci:
1. Odtłuszczamy podłog´, z całej powierzchni starannie usuwajàc wszelkie stosowane wczeÊniej Êrodki
piel´gnacyjne.
2. Drobnoziarnistym papierem Êciernym (granulacja 180-250) zmatowiamy starannie ca∏à powierzchni´, szlifujàc
zawsze wzdłu˝ deski, w celu poprawy przyczepnoÊci pomi´dzy starà a nowà warstwà lakieru. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia mo˝e byç przyczynà wyst´powania widocznych rys. Nast´pnie odkurzamy powierzchni´ przeszlifowanej
podłogi. Przed naniesieniem nowej warstwy robimy prób´ przyczepnoÊci na kawałku podłogi w miejscu mało
widocznym.
3. Przyst´pujemy do lakierowania - nowà powłok´ nanosimy zgodnie z zaleceniami na etykiecie lakieru.
UWAGA: Wykonanie renowacji nale˝y powierzyç profesjonalnemu wykonawcy.

REGENERACJA POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ
Po latach u˝ytkowania lub w przypadku pod∏óg intensywnie eksploatowanych mo˝e wystàpiç zu˝ycie
powierzchni lakierowanej i uszkodzenia drewna. Powierzchni´ lakierowanà mo˝emy wówczas gruntownie
odÊwie˝yç przez na∏o˝enie nowej warstwy lakieru, stosujàc zalecanà technologi´ oraz lakier poliuretanowy.
Lakierowanie podłogi trójwarstwowej lakierem poliuretanowym:
Przygotowanie pod∏o˝a
1. Usuwamy z powierzchni pod∏ogi trójwarstwowej Êrodki do konserwacji, przy pomocy odpowiedniego
preparatu (zgodnie z zaleceniami producenta).
2. Po wyschni´ciu nale˝y zmatowiç podłog´ szlifierkà tarczowà w celu usuni´cia istniejàcej warstwy lakieru
i odkurzyç.
Lakierowanie
Zalecamy stosowanie lakierów poliuretanowych, zgodnie z instrukcjà producenta lakieru, po uprzednim dokonaniu
próby lakierowania.
UWAGA: Intensywna eksploatacja pow∏oki powinna nastàpiç dopiero po ok. 7 dniach. Do nak∏adania lakieru
nale˝y stosowaç narz´dzia przeznaczone do wyrobów poliuretanowych. Wykonanie regeneracji nale˝y powierzyç
profesjonalnemu wykonawcy.
GruboÊç warstwy wierzchniej deski trójwarstwowej gwarantuje mo˝liwoÊç przeprowadzenia minimum trzykrotnej renowacji pod∏ogi. W przypadku znacznego, miejscowego uszkodzenia pod∏ogi, mo˝emy wymieniç
jednà lub kilka desek.
UWAGI
Przy monta˝u desek nale˝y pami´taç, i˝ maksymalny wymiar pod∏ogi bez dodatkowej dylatacji poÊredniej,
to 8 m na szerokoÊci deski oraz 20 m na d∏ugoÊci. Pod∏og´ nale˝y u˝ytkowaç w nast´pujàcych warunkach
mikroklimatycznych w pomieszczeniu:
– temperatura powietrza – 18-24°C,
– wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza – 45-60%.
Uszkodzenia pod∏ogi spowodowane niew∏aÊciwym monta˝em lub dzia∏aniem wilgoci nie stanowià podstaw do
reklamacji. Efekty akustyczne, zwiàzane z u˝ytkowaniem pod∏ogi, sà naturalnà cechà posadzek drewnianych i nie
stanowià podstaw do reklamacji. Zró˝nicowana kolorystyka i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek dzia∏ania
promieni s∏onecznych sà naturalnymi cechami drewna i nie podlegajà reklamacji. Nie wolno uk∏adaç pod∏ogi
w pomieszczeniach nieogrzewanych, wilgotnych (∏azienki, sauny, pralnie, itp.) lub na wolnym powietrzu. Deski
drewniane muszà byç sprawdzane (przed i w czasie uk∏adania pod∏ogi) pod kàtem ewentualnego wyst´powania
wad. U∏o˝enie pod∏ogi z desek obcià˝onych wadami spowoduje nieuwzgl´dnienie roszczeƒ gwarancyjnych. Deski,
na których wykryto wady przed u∏o˝eniem podlegajà reklamacji. Roszczenia reklamacyjne Klienta za∏atwia punkt
sprzeda˝y.

1.

2.

3.

Klejenie deski TRÓJWARSTWOWEJ do pod¸o˚a
Klejenie pod∏ogi trójwarstwowej do pod∏o˝a ma na celu unieruchomienie jej tak pewnie i trwale, jak w
przypadku tradycyjnego parkietu.
Monta˝
1. Gruntowanie pod∏o˝a
Przygotowujemy grunt zgodnie z zaleceniem producenta. Przy pomocy wa∏ka malarskiego nale˝y nak∏adaç go równomiernie na pod∏o˝e,
unikajàc pozostawiania ka∏u˝ (fot.1).
2. Klejenie desek
12-24 godzin po zakoƒczeniu gruntowania mo˝na rozpoczàç klejenie
desek. W tym celu nale˝y przygotowaç do u˝ycia sk∏adniki kleju zgodnie z zaleceniem producenta. Klej nak∏adamy i rozprowadzamy szpachlà
z´batà na pod∏o˝u - sukcesywnie, w miar´ post´pu uk∏adania pod∏ogi
(fot.2). Deski uk∏adamy silnie dociskajàc je do pod∏o˝a z naniesionym
klejem. Nale˝y zwracaç uwag´, aby klej nie wyp∏ywa∏ na powierzchni´ desek. Kolejne deski uk∏adamy, dosuwajàc je do ju˝ u∏o˝onych,
a nast´pnie dociskamy do pod∏o˝a (fot.3). Wskazane jest obcià˝enie
u∏o˝onej pod∏ogi przez 12 godzin po monta˝u. Na u∏o˝onà pod∏og´
mo˝emy wchodziç po 6 godzinach (fot. 4).
Wymagania (nale˝y równie˝ przestrzegaç zasad obowiàzujàcych przy
uk∏adaniu pod∏ogi p∏ywajàcej):
1. Klej musi pokrywaç co najmniej 60% powierzchni deski.
2. Pod∏o˝e powinno spe∏niaç nast´pujàce warunki wytrzyma∏oÊciowe:
- wytrzyma∏oÊç na odrywanie minimum 1 Mpa,
- wytrzyma∏oÊç na Êciskanie minimum 25 Mpa.
Dopuszcza si´ do klejenia wy∏àcznie kleje poliuretanowe i syntetyczne,
które sà zalecane przez producentów do klejenia pod∏óg lakierowanych
fabrycznie, oraz które mo˝na zastosowaç na ogrzewaniu pod∏ogowym.
NIE WOLNO STOSOWAå KLEJÓW DYSPERSYJNYCH!

1.

2.

3.

4.

UWAGI
Podczas uk∏adania deski trójwarstwowej klejonej do pod∏o˝a, nale˝y
zapewniç odpowiednià wentylacj´ pomieszczeƒ, ze wzgl´du na rozpuszczalniki zawarte w kleju. W trakcie pracy zalecamy stosowanie gumowych r´kawic ochronnych. Klejenie desek do pod∏o˝a nie eliminuje naturalnego p´cznienia
i kurczenia si´ drewna, w zwiàzku z czym nale˝y pami´taç o zachowaniu w∏aÊciwych szczelin dylatacyjnych.
Przy
wykonywaniu
prac
konieczne
jest
stosowanie
Êrodków
z
jednego
systemu,
w
celu
zapewnienia
zgodnoÊci
gruntu
i kleju. Stosowanie innych Êrodków ni˝ podane powy˝ej powoduje utrat´ gwarancji oraz mo˝e spowodowaç
uszkodzenie pod∏ogi.

Monta˚ deski TRÓJWARSTOWEJ
na ogrzewaniu pod¸ogowym
1. Ustawiç ogrzewanie na kilkanaÊcie dni przed monta˝em na 18°C na powierzchni posadzki.
2. Instalowaç w tej samej temperaturze zgodnie z instrukcjà układania podłogi w systemie pływajàcym lub
instrukcjà klejenia deski trójwarstwowej do podło˝a.
Jako materiał podkładowy w przypadku systemu pływajàcego nale˝y stosowaç tektur´ falistà.
3. Zalecana wartoÊç mocy jednostkowej: 100W/m2.
UWAGA: Warunkiem przystàpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest przeprowadzenie
procesu wygrzewania posadzki, polegajàcego na stopniowym zwi´kszaniu temperatury pracy systemu z 20
do 50°C (o 10°C na dob´) w ciàgu pierwszych 4 dni procesu, nast´pnie pozostawieniu systemu na maksymalnej mocy przez kolejne 11 dni. Pomi´dzy 16 a 18 dniem nale˝y obni˝yç temperatur´ z 50°C do 20°C (o
10°C na dob´) i pozostawiç wyłàczony system do 23 dnia procesu. Po czym nale˝y ponownie pomi´dzy 24
a 27 dniem powtórzyç rozgrzanie systemu od 20°C do temperatury maksymalnej, a mi´dzy 28 a 30 dniem
obni˝yç temperatur´ systemu z 50°C do 20°C. W 19 dniu procesu nale˝y przeprowadziç kontrolny pomiar
wilgotnoÊci podło˝a (nie powinna przekraczaç wymaganych wartoÊci).
JeÊli monta˝ nie odbywa si´ natychmiast, ale nast´puje póêniej, na kilkanaÊcie dni przed monta˝em nale˝y
ustawiç ogrzewanie na 18°C na powierzchni posadzki i w tej samej temperaturze instalowaç podłog´.
Jako materiał podkładowy w przypadku systemu pływajàcego nale˝y stosowaç tektur´ falistà, z uwagi na
jej najmniejszy opór cieplny.
Aby drewno si´ nie paczyło, nale˝y dopilnowaç by w czasie układania wilgotnoÊç podłogi nie wykraczała
poza dopuszczalny zakres 7 ±2%.
Post´powanie po monta˝u podłogi.
1. Pozostawiç podłog´ powolnemu działaniu systemu grzewczego. Ustawiç temperatur´ 18°C na powierzchni podłogi nie krócej ni˝ 48h. Nast´pnie powoli zwi´kszaç temperatur´ o 1 lub 2°C dziennie, a˝ do
uzyskania optymalnej temperatury.
2. Nie podnosiç temperatury powy˝ej 26°C na powierzchni pod∏ogi.

