Τοποθέτηση Quattro Clic
Παρακαλούμε να λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη πριν και κατά την τοποθέτηση!
Πριν αρχίσετε, διαβάστε πρώτα ολόκληρες τις οδηγίες τοποθέτησης!
Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδου βασίζονται στους «Γενικούς τεχνικούς όρους συμβάσεων για παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών» (ATV) DIN 18365.

Τηρείτε αυτές τις οδηγίες επακριβώς για να διατηρήσετε όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση.
Προετοιμασία: Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα πακέτα 48 ώρες πριν από την τοποθέτηση σε κλιματικές συνθήκες όπως αυτές που θα επικρατούν στην τοποθέτηση [1].
Σημαντική προϋπόθεση για την τοποθέτηση και τη μακροχρόνια διατήρηση της αξίας του δαπέδου από laminate είναι η θερμοκρασία του χώρου να κυμαίνεται
μεταξύ 15-30°C και η σχετική υγρασία μεταξύ 40-70%.
Απαραίτητα υλικά και εργαλεία: μεμβράνη ΡΕ add2, υπόθεμα (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου αρμών, σφήνες -αποστάτες add2,
ξυλόκολλα/λευκή κόλλα D3 (με βάση το PVAc), πριόνι, μολύβι, μέτρο, σκαρπέλο/κοπίδι, υγρό πανί για σκούπισμα [2]

Για την τοποθέτηση του laminate, η κατάσταση του υποστρώματος θα πρέπει να είναι
τέτοια που να επιτρέπει την εφαρμογή του δαπέδου από laminate σύμφωνα με τις
οδηγίες μας.
Κατάλληλα υποστρώματα είναι μεταξύ άλλων τα ορυκτά (όπως π.χ. τσιμέντο δαπέδου,
μπετόν, άσφαλτος) και οι κατασκευές από μοριοσανίδες ξύλου και σανίδες. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απολύτως επίπεδο, στεγνό, καθαρό και με επαρκή φέρουσα
ικανότητα. Οι ανωμαλίες του δαπέδου που υπερβαίνουν τα 2 mm στο 1 m πρέπει να
εξομαλύνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο (κατά DIN 18202) [3]. Η επιπεδότητα του
υποστρώματος διαπιστώνεται καλύτερα με χάρακα ή μακρύ αλφάδι.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βυθίσματα, σκαλοπάτια ή άλλες ανωμαλίες. Οι
εργοστασιακοί ρύποι όπως κατάλοιπα σοβά, γύψου ή παρόμοιων υλικών θα πρέπει
να απομακρύνονται εντελώς. Τυχόν ρωγμές στο υπόστρωμα θα πρέπει επίσης να
αντιμετωπίζονται ως πηγές προβληματισμού. Για τη διατήρηση όλων των αξιώσεων
λόγω ελαττωματικού προϊόντος, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του ATV DIN
18365 και του Άρθρου 4, παρ. 3 VOB/B (Κανονισμού περί αναθέσεων και συμβάσεων
παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών).
Ελέγξτε τα πάνελ για ελαττώματα σε καλές συνθήκες φωτισμού. Τα φύλλα με ορατά
ελαττώματα εκτός των πλαισίων των ανοχών που ισχύουν, όπως αποκλίσεις στο
ύψος, τη στιλπνότητα, τις διαστάσεις και το χρώμα, θα πρέπει να ξεχωρίζονται, και η
αντικατάστασή τους πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση [4]. Αν τα πάνελ
έχουν ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία, αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων δεν γίνονται
πλέον δεκτές.
Το δάπεδο laminate τοποθετείται κολυμπητά και δεν επιτρέπεται να κολληθούν, να βιδωθούν, να καρφωθούν ή να στερεωθούν με άλλον τρόπο. Η τοποθέτηση αντικειμένων
πολύ μεγάλου βάρους, όπως π.χ. εντοιχισμένων κουζινών, έχει επίσης σταθεροποιητική δράση. Οι εντοιχισμένες κουζίνες και ντουλάπες συνιστάται να τοποθετούνται πριν
από την τοποθέτηση του δαπέδου laminate, και το δάπεδο να τοποθετείται μόνο μέχρι
τη μετόπη σοβατεπί. Αν δεν τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές, δεν γίνονται δεκτές
αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων [5]!
Οι μοκέτες πρέπει πάντα να αφαιρούνται, και δεν αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα.
Αν κάτω από το δάπεδο laminate υπάρχει χαλί, το πάτημα στην επιφάνεια του laminate
προκαλεί κίνηση ανάρτησης και έτσι ασκείται υπερβολική πίεση στην περιοχή των ακμών. Αυτό καταστρέφει τη σύνδεση εγκοπής-προεξοχής και προκαλεί τη δημιουργία
αρμών. Η μοκέτα πρέπει όμως να αφαιρείται και για λόγους υγιεινής. Η υγρασία που
δημιουργείται ενδέχεται να προκαλέσει τον σχηματισμό μούχλας και τη συγκέντρωση
βακτηριδίων [6].
Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δάπεδο laminate δεν είναι κατάλληλο για υγρούς χώρους,
όπως π.χ. μπάνια και σάουνες [7].
Σε περίπτωση τοποθέτησης σε ορυκτά υποστρώματα, όπως π.χ. μπετόν, τσιμέντο δαπέδου, θειικό ασβέστιο και πέτρα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέτρηση υγρασίας.
Πριν από την τοποθέτηση, η υπολειπόμενη υγρασία του υποστρώματος δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:
Τσιμέντο δαπέδου:
				
Θειικό ασβέστιο:
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< 1,8% CM με θέρμανση δαπέδου
< 2,0% CM χωρίς θέρμανση δαπέδου
< 0,3% CM με θέρμανση δαπέδου
< 0,5% CM χωρίς θέρμανση δαπέδου

Πριν από την τοποθέτηση σε ορυκτά υποστρώματα όπως μπετόν, τσιμέντο δαπέδου
κλπ., για προστασία από την υγρασία θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται σε
μορφή λεκάνης μια κατάλληλη μεμβράνη-ατμοφράκτης (μεμβράνη ΡΕ). Οι λωρίδες
τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη, με επικάλυψη περ. 50 mm, και στερεώνονται
με ταινία αρμών αλουμινίου add2. Αν το υπόστρωμα είναι ξύλινο, όπως π.χ. πλάκες ή
1

σανίδες, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεμβράνης ΡΕ [8].
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Σε όλα τα υποστρώματα συνιστάται η χρήση ενός κατάλληλου για το σύστημα υποθέματος (βλ. απαιτούμενα υλικά). Το υπόθεμα τοποθετείται «ακμή με ακμή», δηλαδή όχι
με επικάλυψη. Αν το δάπεδο laminate έχει ήδη ενσωματωμένο υπόθεμα, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί πρόσθετο υπόθεμα.
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Η χρήση συστημάτων θέρμανσης δαπέδου (θερμού νερού/ηλεκτρικών) είναι εφικτή μόνο εφόσον η τοποθέτηση εκτελεσθεί σωστά και η λειτουργία γίνεται με τον
ενδεδειγμένο τρόπο [9]. Η παράδοση και η εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης
δαπέδου πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη τεχνολογία, και η θέση σε λειτουργία θα πρέπει να γίνει από μια ειδική επιχείρηση σύμφωνα με τα κριτήρια θέρμανσης.
Αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένο πρωτόκολλο θέρμανσης και αποθέρμανσης. Τα στοιχεία θέρμανσης δαπέδου θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και να
λειτουργούν σε όλη την επιφάνεια του χώρου. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της θέρμανσης δαπέδου μόνο κατά ένα μέρος. Η θερμοκρασία των 27°C στην κάτω πλευρά
του δαπέδου δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται σε καμία περίπτωση και σε κανένα σημείο.
Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, καμία αξίωση λόγω ελαττωμάτων σε
σχέση με τη λειτουργία ή την τοποθέτηση ενός συστήματος θέρμανσης δαπέδου δεν
γίνεται δεκτή. Αξιώσεις υφίστανται μόνο στο πλαίσιο των γενικών μας όρων διασφάλισης ιδιοτήτων και εγγύησης. Για υποστρώματα με και χωρίς θέρμανση δαπέδου, ο
τοποθετητής θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου να πραγματοποιήσει και
να πρωτοκολλήσει την αναγκαία μέτρηση καρβιδίου του ασβεστίου (CM).
Στην κολυμπητή τοποθέτηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντιστάσεις θερμοπερατότητας του δαπέδου laminate και του υποθέματος. Το άθροισμα των αντιστάσεων
θερμοπερατότητας όλων των στοιχείων θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN 14041, ≤ 0,15 m² K/W. Όταν χρησιμοποιούνται υποθέματα που δεν προέρχονται από τη γκάμα παρελκομένων μας, στην κολυμπητή τοποθέτηση σε θερμαντικά δάπεδα δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ιδιοτήτων όσον αφορά
την τήρηση της πραγματικής μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης θερμοπερατότητας
ολόκληρης της κατασκευής.
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Συνιστάται ο διαχωρισμός των πάνελ πριν από την τοποθέτηση με βάση την επιθυμητή συνάφεια της μορφής και, κατά περίπτωση, με βάση την απόχρωση. Τα ανοιγμένα
πακέτα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς καθυστέρηση!
Τοποθέτηση:
Στην αρχική κατάσταση, κάθε πάνελ έχει ένα περιμετρικό χείλος εγκοπής [13]. Το δάπεδο laminate παρέχει τη δυνατότητα κατ’ επιλογή μετατροπής της πλευράς εγκοπής
σε πλευρά προεξοχής μόνο με μυϊκή δύναμη. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το χείλος εγκοπής
αποκόπτεται στο κατάλληλο σημείο της αντίστοιχης πλευράς [11-13] ή παραμένει στην
αρχική κατάσταση. Μετά από κάθε σπάσιμο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κοπή
του χείλους έχει γίνει καθαρά. Αν υπάρχουν κατάλοιπα, θα πρέπει να απομακρυνθούν
προσεκτικά με ένα σκαρπέλο/κοπίδι.
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Για τη δημιουργία της εγκοπής, μια οποιαδήποτε μακριά πλευρά του πάνελ παραμένει
στην αρχική κατάσταση, δηλαδή το χείλος εγκοπής δεν αποκόπτεται. Για τη δημιουργία
της προεξοχής, το χείλος εγκοπής αποκόπτεται, και η πλευρά που προκύπτει έτσι είναι
η πλευρά προεξοχής [11, 12].
Ανάλογα με το σχέδιο τοποθέτησης, τα χείλη εγκοπής αποκόπτονται αντίστοιχα σε μία
ή σε δύο πλευρές [13].

!

Μετά από κάθε δημιουργία πλευράς προεξοχής, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτή
θα συνδεθεί με την πλευρά εγκοπής του προηγούμενου πάνελ, για παράδειγμα με
συγκράτηση των δύο πάνελ μεταξύ τους χωρίς κόλληση [14].
Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την απόρριψη των υπολοίπων που προκύπτουν
κατά τη διαδικασία.
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Είναι πιθανόν να υπάρχουν επεξηγηματικές εικόνες περιστραμμένες ή κατοπτρικές, και
δεν απεικονίζονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί [13].
Ανεξάρτητα από το σχέδιο τοποθέτησης, κάθε πάνελ θα πρέπει να κολληθεί με όλα τα
παρακείμενα πάνελ. Γι’ αυτόν τον σκοπό, στα ήδη τοποθετημένα πάνελ εφαρμόζεται
μια λωρίδα κόλλας [15]. Η λωρίδα κόλλας εφαρμόζεται πάντα στο πάνελ που βρίσκεται ήδη στο δάπεδο, και όχι σε αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί [16]. Η κολυμπητή
τοποθέτηση παραμένει ανεπηρέαστη.
Σε κάθε σύνδεση πάνελ, εφαρμόστε δύναμη όπως φαίνεται στην εικόνα [17] για να
συνδέσετε τα πάνελ μεταξύ τους. Για τη σύνδεση μην χρησιμοποιείτε σφυρί και μην
τοποθετείτε το πάνελ υπό γωνία. Η επιστρωμένη επιφάνεια δεν θα πρέπει να δεχθεί
άλλο φορτίο μέχρι να σκληρύνει η κόλλα. Το δάπεδο laminate όπου έχει εφαρμοσθεί
κόλλα συνιστάται να πατηθεί το νωρίτερο μετά από 90 λεπτά.
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Αν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των πάνελ ξεχειλίσει κόλλα από τον αρμό, θα πρέπει να σκουπιστεί χωρίς καθυστέρηση με ένα υγρό πανί [18].
2

Αμέτρητες δυνατότητες διαμόρφωσης χάρη στον λόγο πλευρών 4 (μήκος) προς 1 (πλάτος) ή. 2 (μήκος) προς 1 (πλάτος).

Η τοποθέτηση αυτού του δαπέδου laminate μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν προς όλες τις κατευθύνσεις. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι στην εκάστοτε εξωτερική ακμή
της επιστρωμένης επιφάνειας να υπάρχει ακόμα το χείλος εγκοπής, δηλαδή να μην έχει αποκοπεί. Ωστόσο, συνιστάται η διατήρηση μιας κύριας κατεύθυνσης
τοποθέτησης.
Τα σχέδια τοποθέτησης που ακολουθούν ορίζονται από εμάς ως πρότυπα.
Σχέδιο ψαροκόκκαλο:
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Τα βήματα εργασίας που ακολουθούν αναφέρονται στο σχήμα της εικόνας [19]. Αν υπάρχει άλλη κατεύθυνση τοποθέτησης ή άλλη γεωμετρία χώρου, τα βήματα
θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.
Αρχικά, τα πάνελ (1) έως τουλάχιστον (7) τοποθετούνται με την απεικονιζόμενη σειρά. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το πάνελ (1) τοποθετείται οπουδήποτε στον χώρο
χωρίς καμία αποκοπή χείλους εγκοπής. Το χείλος εγκοπής του πάνελ (2) αποκόπτεται σε μια οποιαδήποτε κοντή πλευρά.
Κρατώντας τα πάνελ (1) και (2) μαζί, βεβαιωθείτε ότι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους κατά το δυνατόν ισοϋψώς. Αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια λωρίδα κόλλας σε ένα μέρος της μακριάς πλευράς του πάνελ (1), εκεί όπου το πάνελ (2) θα εφαρμόσει στο πάνελ (1). Στη συνέχεια, το πάνελ (2)
τοποθετείται στο πάνελ (1) όπως φαίνεται στην εικόνα, όσο το δυνατόν πιο συμμετρικά ως προς τις ακμές και με ακρίβεια ύψους [17].
Το χείλος εγκοπής του πάνελ (3) αποκόπτεται σε μια οποιαδήποτε μακριά πλευρά. Κρατώντας τα πάνελ (1), (2) και (3) μαζί, βεβαιωθείτε ότι και τα τρία πάνελ
μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους κατά το δυνατόν ισοϋψώς. Αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια λωρίδα κόλλας στη μακριά πλευρά του πάνελ
(2) και την κοντή πλευρά του πάνελ (1). Στη συνέχεια, το πάνελ (3) τοποθετείται στα πάνελ (1) και (2) όπως φαίνεται στην εικόνα, όσο το δυνατόν πιο συμμετρικά ως προς τις ακμές και με ακρίβεια ύψους [17].
Η σύνδεση όλων των υπόλοιπων πάνελ γίνεται με αναλογική εφαρμογή των παραπάνω βημάτων εργασίας.
Στη συνέχεια, το σύνολο που αποτελείται από τα πάνελ (1) ως (7) θα πρέπει να μετακινηθεί προσεκτικά στην επιθυμητή θέση του δαπέδου (π.χ. στη μέση του
χώρου) που θα χρησιμεύσει ως βάση εκκίνησης για την περαιτέρω τοποθέτηση.
Προσοχή! Μην ασκείτε υπερβολική πίεση ή έλξη στη δημιουργημένη σύνδεση των πάνελ, γιατί η κόλλα δεν έχει σκληρύνει ακόμα τελείως.
Ως γενικός κανόνας για την περαιτέρω τοποθέτηση, ισχύει ότι τα χείλη εγκοπής της τοποθετημένης επιφάνειας [19] (με παχύ μαύρο περίγραμμα) πρέπει να βρίσκονται προς τα έξω (και αντίστοιχα να μην είναι αποκομμένα). Θα πρέπει να τοποθετούνται ολόκληρα πάνελ, μέχρις ότου ανάμεσα στους τοίχους και την ήδη
καλυμμένη επιφάνεια να μην χωράει κανένα ολόκληρο πάνελ. Οι επιφάνειες που έχουν μείνει ανοικτές θα καλυφθούν στο τέλος.
Η κάλυψη των υπολοίπων επιφανειών, με παράδειγμα τα πάνελ (16) ως (18), θα πρέπει να γίνεται πάντα με προσανατολισμό από την επιφάνεια του laminate
προς τον αντίστοιχο τοίχο.
Αναλογικά προς το παραπάνω σχήμα τοποθέτησης, η τοποθέτηση σε ψαροκόκκαλο μπορεί να γίνει και με τη διάσταση 314 mm x 628 mm. Η σειρά/Ο αριθμός
των πάνελ κατά την τοποθέτηση προσαρμόζεται στη γεωμετρία του χώρου.
3

Σχέδιο καταστρώματος:
1
4

2
5

8
12

9
14
20

11
15

17

180o

7
10

13
16

19

3
6

1

1

2

1

2

2

18
21

22

20
Οι δύο κοντές πλευρές ενός πάνελ έχουν διαφορετική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σχέδιο τοποθέτησης, στο οποίο συναντώνται δύο κοντές πλευρές πάνελ,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή [20]. Στην πίσω πλευρά του κάθε πάνελ υπάρχουν τυπωμένα βέλη, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν θέλει κανείς να
ενώσει δύο κοντές πλευρές πάνελ μεταξύ τους. Η τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο εφόσον όλα τα βέλη έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Δεν επιτρέπεται να συνδέονται μεταξύ τους δύο πάνελ, των οποίων τα βέλη δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Τα βήματα εργασίας που ακολουθούν αναφέρονται στο σχήμα της εικόνας [20]. Αν υπάρχει άλλη κατεύθυνση τοποθέτησης ή άλλη γεωμετρία χώρου, τα βήματα
θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.
Πρώτη σειρά:
Το πάνελ (1) τοποθετείται στην πίσω γωνία του χώρου. Προηγουμένως έχει αποκοπεί το χείλος εγκοπής μιας κοντής και μιας μακριάς πλευράς, οι οποίες δείχνουν προς τα δύο όρια του χώρου (τοίχους). Ανάμεσα στους τοίχους και το δάπεδο laminate θα πρέπει να τηρείται απόσταση 12 mm με τη βοήθεια σφηνών.
Το πάνελ (2) αποκόπτεται κι αυτό σε μία κοντή και μία μακριά πλευρά. Κρατώντας τα πάνελ (1) και (2) μαζί, βεβαιωθείτε ότι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους
κατά το δυνατόν ισοϋψώς (Προσοχή στην κατεύθυνση του βέλους! [20]). Αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια λωρίδα κόλλας στην κοντή πλευρά του
πάνελ (1). Στη συνέχεια, το πάνελ (2) εφαρμόζεται στην κοντή πλευρά του πάνελ (1) με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετρία των ακμών και ακρίβεια ύψους
[17].
Αναλογικά προς αυτά τα βήματα τοποθετούνται όλα τα πάνελ της πρώτης σειράς. Το τελευταίο πάνελ της πρώτης σειράς, πάνελ (3) της εικόνας [20], κόβεται
με πριόνι τόσο, ώστε να έχει περίπου 12 mm απόσταση άκρης από τον παρακείμενο (εδώ τον δεξιό) τοίχο.
Δεύτερη σειρά και επόμενες:
Το πάνελ (4) θα πρέπει να κοπεί στο μήκος τόσο, ώστε να είναι κοντύτερο από το πάνελ (1) αλλά να έχει μήκος τουλάχιστον 300 mm.
Το χείλος εγκοπής του πάνελ (4) αποκόπτεται σε μία από τις μακριές πλευρές. Το χείλος εγκοπής της κοντής πλευράς που υπάρχει ακόμα, θα πρέπει να βρίσκεται δεξιά.
Κρατώντας τα πάνελ (4) και (1) μαζί, βεβαιωθείτε ότι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους κατά το δυνατόν ισοϋψώς. Αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια λωρίδα κόλλας στη μακριά πλευρά του πάνελ (1) στο κομμάτι όπου θα εφαρμόσει το πάνελ (4). Στη συνέχεια, το πάνελ (4) θα πρέπει να εφαρμοσθεί
στη μακριά πλευρά του πάνελ (1) με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετρία των ακμών και ακρίβεια ύψους. Οι δύο αριστερές κοντές πλευρές θα πρέπει κι
αυτές να είναι κατά το δυνατόν συμμετρικές ως προς τις ακμές τους.
Το χείλος εγκοπής του πάνελ (5) αποκόπτεται σε μία από τις μακριές και μία από τις κοντές πλευρές. Το χείλος εγκοπής της κοντής πλευράς που υπάρχει ακόμα,
θα πρέπει να βρίσκεται δεξιά.
Τα παραπάνω βήματα εργασίας επαναλαμβάνονται και για την περαιτέρω τοποθέτηση.
Παρατήρηση: Για ένα σχέδιο καταστρώματος με κανονικότητα, τα πάνελ (1), (8), (16) κλπ. και τα πάνελ (4), (12), (19) θα πρέπει να τοποθετηθούν με το εκάστοτε
ίδιο μήκος.
Αναλογικά προς το παραπάνω σχήμα τοποθέτησης, η τοποθέτηση σε σχέδιο καταστρώματος μπορεί να γίνει και με τη διάσταση 314 mm x 628 mm.
Η σειρά/Ο αριθμός των πάνελ κατά την τοποθέτηση προσαρμόζεται στη γεωμετρία του χώρου.
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Τα βήματα εργασίας που ακολουθούν αναφέρονται στο σχήμα της εικόνας [21a]. Αν υπάρχει άλλη κατεύθυνση τοποθέτησης ή άλλη γεωμετρία χώρου, τα βήματα
θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.
Σειρά κασετών 1 — Πρώτη κασέτα — Πάνελ (1) έως (4).
Το πάνελ (1) τοποθετείται στην πίσω γωνία του χώρου. Προηγουμένως έχει αποκοπεί το χείλος εγκοπής μιας κοντής και μιας μακριάς πλευράς, οι οποίες δείχνουν προς τα δύο όρια του χώρου (τοίχους). Ανάμεσα στους τοίχους και το δάπεδο laminate θα πρέπει να τηρείται απόσταση 12 mm με τη βοήθεια σφηνών.
Αποκόψτε το χείλος εγκοπής του πάνελ (2) σε μία από τις μακριές και μία από τις κοντές πλευρές. Κρατώντας τα πάνελ (2) και (1) μαζί, βεβαιωθείτε ότι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους κατά το δυνατόν ισοϋψώς. Αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια λωρίδα κόλλας στη μακριά πλευρά του πάνελ (1).
Στη συνέχεια, το πάνελ (2) θα πρέπει να εφαρμοσθεί στη μακριά πλευρά του πάνελ (1) με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετρία των ακμών και ακρίβεια ύψους
[17]. Οι κοντές ακμές των πάνελ (1) και (2) θα πρέπει κι αυτές να είναι συμμετρικές ως προς τις ακμές τους.
Τα πάνελ (1) έως (4) της πρώτης κασέτας τοποθετούνται με ανάλογο τρόπο.
Σειρά κασετών 1 — Δεύτερη κασέτα — Πάνελ (5) έως (8).
Η δεύτερη κασέτα είναι περιστραμμένη κατά 90° ως προς την πρώτη.
Το πάνελ (5) αποκόπτεται σε μία κοντή και μία μακριά πλευρά. Κρατώντας το πάνελ (5) με επαφή στην πρώτη κασέτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα πάνελ μπορούν
να συνδεθούν μεταξύ τους κατά το δυνατόν ισοϋψώς. Αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια λωρίδα κόλλας στις στενές πλευρές των πάνελ (1) έως
(4). Στη συνέχεια, το πάνελ (5) εφαρμόζεται στην πρώτη κασέτα όπως φαίνεται στην εικόνα, όσο το δυνατόν πιο συμμετρικά ως προς τις ακμές και με ακρίβεια
ύψους [17]. Η μακριά ακμή του πάνελ (1) και η κοντή πλευρά του πάνελ (5) θα πρέπει επίσης να είναι συμμετρικές, δηλαδή οι κασέτες 1 και 2 πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένες.
Τα πάνελ (6) έως (8) της δεύτερης κασέτας τοποθετούνται με ανάλογο τρόπο. Για όλες τις κασέτες και τις σειρές κασετών που ακολουθούν, επαναλαμβάνονται
οι διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω. Σε όλα τα όρια του χώρου (τοίχους), τα πάνελ θα πρέπει να κοπούν κατάλληλα. Η απόσταση άκρων ανάμεσα σε
όλα τα πάνελ και τους τοίχους είναι πάντα 12 mm (χρησιμοποιείτε σφήνες).
Αναλογικά προς το παραπάνω σχήμα, το σχέδιο κασέτας μπορεί να τοποθετηθεί και με τη διάσταση 314 x 628 mm [21b].
Η σειρά/Ο αριθμός των πάνελ κατά την τοποθέτηση προσαρμόζεται στη γεωμετρία του χώρου.
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Σε επιφάνειες τοποθέτησης με μήκος ή πλάτος άνω των 8 m και σε χώρους με πολλές
γωνίες απαιτούνται αρμοί διαστολής (τουλάχ. 20 mm) [22].
Μόνο έτσι μπορεί το δάπεδο να διαστέλλεται ή να συστέλλεται ανάλογα με τις κλιματικές μεταβολές. Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί και σε περίπτωση που η επίστρωση
εκτείνεται σε περισσότερους του ενός χώρους. Εδώ οι επιφάνειες πρέπει να διακόπτονται στην περιοχή της κάσας της πόρτας.
Οι αρμοί διαστολής μπορούν να καλυφθούν σωστά με τη χρήση κατάλληλων προφίλ.
Οι αρμοί διαστολής δεν επιτρέπεται να γεμίζονται με καλώδια ή άλλα υλικά. Θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του ATV DIN 18365. Oι αρμοί διαστολής και άκρων
στο υπόστρωμα δεν επιτρέπεται να κλείνονται εφαρμοστά ή να επηρεάζεται με άλλον
τρόπο η λειτουργία τους.
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Οι αρμοί διαστολής πρέπει να επαναλαμβάνονται κατασκευαστικά με την ίδια δυνατότητα κίνησης.
Για τους σωλήνες θέρμανσης θα πρέπει να ανοίγονται οπές διέλευσης μεγαλύτερες
κατά 30 mm από τη διάμετρο του σωλήνα [23]. Πριονίστε κατάλληλα, επαλείψτε με
κόλλα και εφαρμόστε το τεμάχιο προσαρμογής, και σταθεροποιήστε το με μια σφήνα
μέχρι να σκληρύνει η κόλλα [24]. Στη συνέχεια καλύψτε τα ανοίγματα διέλευσης με
περιβλήματα θερμαντικών στοιχείων.
Κοντύνετε τα πλαίσια από τις πόρτες έτσι ώστε ένα πάνελ με ηχομόνωση κτυπογενών
ήχων να χωράει από κάτω με 2-3 mm περιθώριο [25, 26].
Μετά την τοποθέτηση, αφαιρέστε τις σφήνες.
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Για ένα ιδανικό τελείωμα, στερεώστε τους σφιγκτήρες σοβατεπί στον τοίχο σε αποστάσεις 400-500 mm, και εφαρμόστε τα κατάλληλα κομμένα σοβατεπί [27].

Καθαρισμός και φροντίδα
Απομακρύνετε τη χαλαρή βρωμιά με σκούπισμα ή με ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για
σκληρά δάπεδα.
Για την τρέχουσα καθαριότητα συντήρησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το
καθαριστικό laminate Add2 της εταιρείας μας.
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Το γυάλισμα και το καθάρισμα με πρόσθετα προϊόντα περιποίησης όπως κερί, λάδι
κλπ. δεν ενδείκνυνται για τη φροντίδα των επιφανειών με δάπεδα laminate. Το δάπεδο
laminate δεν επιτρέπεται να γυαλίζεται [28].
Οι πατημασιές και οι βρωμιές αφαιρούνται με καλά στυμμένο πανί που δεν στάζει. Θα
πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η υγρασία που παραμένει [28]!
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι γλάστρες, τα βάζα κλπ. που βρίσκονται στο δάπεδο
laminate. Θα πρέπει να βάζετε από κάτω ένα αδιάβροχο υπόθεμα.
Οι βρωμιές που επιμένουν αντιμετωπίζονται τοπικά και αφαιρούνται με κατάλληλο
σπρέι καθαρισμού ή ασετόν. Μην εφαρμόζετε στην επιφάνεια laminate πρόσθετα υλικά
σφράγισης.

Προσοχή! Προστατεύετε το δάπεδο από γρατζουνιές ή συμπίεση! Στα σημεία εισόδου
τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο πατάκι.
Στα πόδια επίπλων από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό πρέπει να εφαρμόζονται τσόχινα
υποθέματα. Χρησιμοποιείτε καρέκλες γραφείου μόνο με μαλακά ροδάκια (DIN 12529)
[29] ή τοποθετείτε από κάτω ένα προστατευτικό ταπέτο του εμπορίου. Τηρώντας
αυτές τις οδηγίες, βοηθάτε στη διατήρηση της αξίας του δαπέδου laminate σας για
περισσότερο χρόνο, και έχετε και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση.

Ανάκτηση ή αφαίρεση

Η αντικατάσταση ή αφαίρεση αυτού του κολυμπητά τοποθετημένου δαπέδου από
laminate δεν είναι εφικτή λόγω της εφαρμογής κόλλας σε εγκάρσια και διαμήκη κατεύθυνση. Συνεπώς, τα πάνελ δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση.
Η απόρριψή τους γίνεται στα αδιαχώριστα απορρίμματα.
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