MONTAJ PARCHET TRIPLUSTRATIFICAT – ADEZIV
Pachetele de parchet triplustratificat din lemn achizitionate trebuie depozitate
pe orizontală în încăperea în care acestea vor fi montate, pentru o perioadă de
cel puțin 48 de ore in amabalajul original. Umiditatea substratului de lemn
trebuie sa fie 8%, ciment ar trebui să fie de până la 2%, iar a celui anhidrit până
la 0,5% măsurată prin metoda CM. Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie
cuprinsă între 45% și 60%, iar temperatura în timpul instalării și utilizării
pardoselii între 18 ° C și 24 ° C (64,4 ° F și 75,2 ° F).
Scopul montajului unei pardoseli din lemn cu ajutorul adezivului este fixarea
permanentă pe substrat, astfel încât, în viitor, în decursul multor ani de
utilizare să nu apară nici un defect. Pardoseala din lemn lipită este mult mai
simplu de renovat – șlefuit. Montajul cu ajutorul adezivului a pardoselii din
lemn sporește confortul acustic în încăpere, pardoseala este silențioasă.
Adezivi solvenți și dispersivi nu pot fi folosiți.
Se recomandă adezivi monocomponenți: PU (poliuretan), MS (silan), MSP
(polimer MS) speciali pentru pardoselile din lemn finisate în fabrică.
În cazul montajului unei pardoseli din lemn cu adeziv nu se aplică nici un fel de
grund. Singurul element dintre substrat și parchet este adezivul.
La fel ca și în cazul montajului în sistem plutitor, se începe cu pregătirea
substratului. Trebuie să aveți grijă de nivelarea acestuia, să măsurați dacă are
umiditatea potrivită și să verificați rezistența acestuia.
Substratul pentru parchetul stratificat trebuie să îndeplinească următoarea
condiție de rezistență:
– rezistența la compresie a sapei este de 1.2 N /mm2
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Pentru montajul parchetului stratificat din lemn cu adeziv sunt necesare
aceleași unelte : ciocan 1 kg, braț/dispozitiv de montaj, bloc de batere din
lemn, fierăstrău manual sau mecanic , metru, creion, cuter , în plus o unealta
suplimentară : o mistrie cu dinți (aici este recomandată mistria B11, a carei
distanța dintre dinți este exact de 11 mm). Performanța adezivului în cazul
utilizării unei mistrii cu această distanță între dinți este de aproximativ 1 până
la 1,2 kg / m2.
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Având substratul astfel pregătit, puteți începe grunduirea acestuia. Grundul
trebuie pregătit în conformitate cu recomandările producătorului. Folosind o
rolă din burete, acesta trebuie aplicat uniform pe substrat, evitând băltirea
acestuia. În cazul utilizării grundului Barlinek, lipirea poate fi începută după 120
până la 150 de minute de la aplicare.
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Pe substratul astfel pregătit aplicați adezivul (de ex., adezivul din oferta
Barlinek – monocomponent Barlinek 1K 950, cu o îmbinare elastică adecvată)
cu ajutorul unei mistrii cu dinți B11, distribuindu-l cu grijă pe substrat. La sfârșit
trebuie să formați un dinte de adeziv, astfel încât să nu fie aplatizat excesiv.
Adezivul trebuie aplicat pe substrat, preparându-l doar pentru aprox. 2
rânduri. După lipirea plăcilor de parchet, acestea trebuie presate pe substrat,
ceea ce înseamnă de exemplu, așezarea pe parchet în mai multe locuri în
încăpere a pachetelor rămase – pentru presarea placilor montate, astfel
sunteți siguri că pardoseala va fi lipită peste tot uniform, iar adezivul va avea
aderență pe întreaga suprafață .

Adeziv uni-component poliuretanic-silan, care combină avantajele adezivilor
din poliuretan și silan. Este potrivit pentru lipirea pardoselilor laminate,
parchet masiv, parchet mozaic, parchet tradițional, stratificat, industrial 16-22
mm, exotic îmbinat prin sistem nut-feder. Adezivul poate fi utilizat pe șape de
ciment și anhidrit, beton și OSB șlefuit. Este potrivit pentru sistemul de
încălzire prin pardoseală. Nu conține solvenți, este flexibil după lipire, dar mai
presus de toate este sigur pentru pardoseala finisată prin lăcuire sau uleiere,
deoarece urmele lăsate de acest adeziv pot fi îndepărtate chiar și după câteva
zile. Adezivul trebuie utilizat numai în interiorul clădirilor.
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MONTAJUL PARCHET TRIPLUSTRATIFICAT CU ADEZIV
– AVANTAJE
•
•
•

•

pardoseală silențioasă – absoarbe foarte eficient sunetul de impact
posibilitatea de instalare pe suprafețe mari, fără a fi necesare spații
suplimentare de dilatare
lipirea este recomandată în cazul în care pardoseala este montată pe
sistem încălzire prin pardoseală, în conformitate cu principiul „cu cât
este mai puțin sub parchet, cu atât mai ușor pătrunde căldura”
parchetul montat lipit este mai ușor de renovat – șlefuit
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Montaj Plintă
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