Instrucţiuni de montaj pentru parchet stratificat din
lemn prin metoda flotant cu îmbinare 5GC
Parchetul triplu stratificat este un produs executat din lemn 100%. Construcţia
acestuia este foarte rezistentă la modificările de temperatură și umiditate. Nu
unul, ci trei straturi de lemn formează o structură în cruce ce îi asigură o
stabilitate dimensională ridicată. Fiecare placă de parchet stratificat din lemn
este un produs finit, care este finisat şi gata de utilizare imediat după montaj.
Oricărei persoană, căreia îi place să meșterească poate monta parchetul
individual.
Înainte de efectuarea montajului pardoselilor din lemn stratificate, trebuie
finalizate orice lucrări umede pe suprafețele pereților, tavanelor cum ar fi:
grunduirea, nivelarea, zugrăvirea sau aplicarea tencuielilor decorative.
Umiditatea substratului de ciment nu trebuie să depășească 2%, anhidrid 0,5%,
iar lemn 8%. Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie între 45% şi 60%, iar
temperatura aerului de la 18 până la 24 °C (64 °F până la 75 °F). Umiditatea
plăcii de parchet stratificat trebuie să fie între 5% si 9%.

LACĂT 5Gc

1.Pentru montajul parchetului stratificat din lemn vom avea nevoie de

următoarele instrumente:
- ciocan 1 kg
- braț/dispozitiv de montaj
- bloc de batere din lemn
- fierăstrău manual sau mecanic
- metru, creion, cuter
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2. Parchetul stratificat din lemn poate fi montat pe orice substrat drept și uscat.

Înainte de montaj substratul trebuie curăţat, iar denivelările nivelate cu o
spatulă

3.Înainte de montajul pardoselii trebuie să verificaţi denivelările substratului.
Acestea nu trebuie să depășească 2mm pe o lungime de 1m.

4. Nu uitați să aclimatizați parchetul stratificat la locul montajului în ambalajul
din fabrică timp de minim 48 de ore înainte de montarea acestuia. În această
perioadă parchetul se va adapta la condițiile în care va fi montat și utilizat.
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5 După curatarea șapei trebuie montat stratul izolator pe care vom monta
parchetul, de ex. plută naturală. Nu uitați să lăsați un spațiu de dilatare între
perete și plută de aprox. 10 mm. Între rolele de plută trebuie să lăsăm spatii de
2-3mm. Procedăm în mod similar cu alte materiale izolatoare, de ex. plăcile
comprimate din fibre naturale de lemn .

6. Direcţia de montaj a plăcilor de parchet depinde de dimensiunile încăperii și
direcţia de cădere a razelor solare. Dacă nici unul dintre pereții camerei nu
depășește 8m, vă recomandăm montajul parchetului în direcţia de cădere a
razelor solare, adică perpendicular pe cea mai mare fereastră din încăpere. În
cazul unor dimensiuni mai mari de 8 m sau a încăperilor înguste și lungi, de ex.
coridoare, lamelele trebuie montate întotdeauna de-a lungul celei mai lungi
laturi.
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7. Ambalajele pachetelor de parchet trebuie tăiate cu un cuțit în partea

inferioară, astfel încât să nu se deterioreze stratul superior al plăcilor.

8. Nu uitați că parchetul stratificat este executat din lemn 100% și fiecare
placă are un aspect unic. Înainte de montajul parchetului trebuie să plasaţi
plăcile pe podea și să planificați modelul. După efectuarea acestei acţiuni
puteţi începe montajul.

9. La prima placă de parchet trebuie tăiată cu fierastrăul pana (click-ul).
Aceasta va permite executarea corectă a rostului de dilatare de la perete.

10. Montăm prima placă de parchet iar cu ajutorul penei de dilatare lăsăm la
perete un spațiu de dilatare de minim 10 mm.
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11. Urmatoarea placă o montăm cu muchia scurtă pe partea frontală a primei
plăci și cu ajutorul unui bloc de batere le îmbinăm într-un singur rând

12. Cu placa de parchet tăiată începem montajul celui de-al doilea rând de
parchet. Introducem placa în click la un unghi de aprox. 20°-30°

13. Cu ajutorul unui bloc de batere și a unui ciocan batem lamela de-a lungul
marginii mai lungi.
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14. Procedăm similar și cu montajului următoarelor placi de parchet.

15. Montajul ultimei plăci de parchet trebuie efectuat măsurând lungimea
plăcii și luând în considerare spaţiul de dilatare de la perete de 10 mm.

16.Placa de parchet o fixăm cu ajutorul dispozitivului de montaj.
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17. Spațiul de dilatare dintre plăcile ceramice și parchetul din lemn precum și

pragul ușii trebuie mascat cu un profil de dilatare. În timpul montajului
parchetului trebuie să lăsăm obligatoriu un spațiu de dilatare între cadrul ușii și
parchet..

18. După montajul plintelor pentru parchet , încăperea poate fi utilizată.
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Montaj Plintă
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