
  - Installation
1. Trách nhiệm kiểm tra và chăm sóc 

Nhất thiết phải tuân thủ trước và trong khi lắp đặt! Trước tiên xin hãy đọc hết hướng dẫn lắp đặt. 
Bạn hãy tuân thủ chính xác các hướng dẫn này, để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về bảo hành. 

Krono Xonic được  sản xuất theo các bước vận hành xác định và có độ chính xác cao. Các thành phẩm và bán thành 
phẩm phải trải qua quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đều đặn. Tuy nhiên không thể loại trừ hoàn 
toàn các hư hại đối với các yếu tố riêng lẻ, ví dụ thông qua việc vận chuyển. Vui lòng kiểm tra tình trạng các chi tiết sàn 
trước khi lắp đặt. 

Chú ý trọng lượng tương đối lớn của các kiện hàng trong khi vận chuyển. Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn 
vận chuyển tải trọng trên lưng: 
- Ổn định cột sống: Giữ lưng thẳng và kéo căng cơ bụng cũng như cơ sàn chậu. Sử dụng sức chân để nâng. 
- Tránh cử động đột ngột hoặc quay ngang: Khi cần thực hiện việc gì, nâng vật thể lên, bước sang bên rồi hạ xuống. 
 Dọn dẹp các vật cản trên đường và tạo không gian. 

Chuẩn bị: Lưu trữ các kiện hàng trước khi lắp đặt trong điều kiện khí hậu tương tự như khi lắp đặt hoặc sử dụng sau đó 
[1]. Không để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời trước cửa sổ. 
Cần xử lý theo các điều kiện dưới đây: 
- trong tình trạng xếp chồng lên nhau,  đặt xoay ngang 90° 
- trong khoảng thời gian ít nhất là 48 giờ 
- đặt thẳng cách tường tối thiểu 50cm và hoàn toàn phẳng. 
Luôn luôn chú ý thao tác cẩn thận các tấm ván lát. Làm việc bằng cả hai tay và tránh trượt chân trên các tấm ván lát, 
khung có thể bị hư hại. 

Vật liệu và yêu cầu về công cụ: Dùng phụ kiện nguyên bản cho lớp ván sàn này. Cần sử dụng các công cụ và phương 
tiện hỗ trợ sau đây: Bút chì, thước kẻ, thước kẻ góc, thước thủy nivo và con kê (1 mm, 10 mm), miếng gỗ đệm, búa [2]. 
Ngoài ra nên sử dụng dao thủ công và cưa tay để làm công cụ cắt. Các lưỡi cưa cần có răng cưa tốt. Có thể sử dụng 
cưa xoi hoặc cưa vòng với các tấm răng cưa tốt. Chú ý! Các đường cắt và đường đứt có thể rất sắc và v gây thương 
tích khi không cẩn thận. Đối với phần nối tường các phào chân tường với thiết kế giống nhau đã có sẵn trong phần 
phụ kiện. Cần chú ý để chuyển động sàn không bị hạn chế và không để hơi ẩm xâm nhập vào khoang ẩm trong các 
khe của kết cấu. 

Nền lắp đặt và chống thấm: Sản phẩm phù hợp với không gian ẩm. Không gian với độ ẩm kéo dài cũng như độ ẩm cố 
định trên 70% được coi là không gian ẩm theo DIN 68800 Krono Xonic không thích hợp sử dụng cho không gian ngoài 
hoặc không gian ướt . Phạm vi sử dụng điển hình gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, bếp, phòng ăn, hành 
lang, văn phòng, cửa hàng, sảnh, phòng khám, khách sạn. Tất cả các sử dụng khác phải được kiểm tra và nằm ngoài 
trách nhiệm bảo hành. 

Nền phải được xử lý để các tấm ván sàn có thể được lắp đặt phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nền phù hợp 
bao gồm cả nền khoáng (ví dụ như nền thạch cao khan, nền thạch cao sưởi dựa trên nguồn nước, bê-tông, nhựa 
đường). Lưu ý rằng kết cấu hạ tầng phải tuân theo các quy tắc đã được công nhận về kĩ thuật đối với cấu trúc tường 
khô trong không gian ẩm. 

Sàn phải hoàn toàn phẳng, khô, sạch và có khả năng chịu tải. Nền lồi lõm không đồng đều trên 2mm phải được xử 
lý đánh phẳng trong khoảng ít nhất 1m (theo tiêu chuẩn DIN 18202) [3]. Độ phẳng của nền tốt nhất là được xác định 
bằng thước điều chỉnh hoặc thước thủy nivo với độ dài 250cm, theo các tiêu chuẩn chung. Không được phép có đoạn 
ngắt quãng gồ ghề hay không bằng phẳng. Chất thải xây dựng như dư lượng thạch cao hoặc chất tương tự cần phải 
được loại bỏ hoàn toàn. 

Để giữ tường và nền sàn của bất kì loại nào không thấm nước lâu dài trong phòng ẩm, khuyến khích sử dụng chất 
chống thấm có khả năng dễ lan tỏa. Bài “Hướng dẫn sử dụng hợp chất chống thấm dạng lỏng với lớp bọc từ gạch và 
ngói cho nội thất và ngoại thất” trên tờ ZDB (01/2010) đã giới thiệu cụ thể đối với việc xử lý nền, đặc biệt là chống thấm 
cho sàn và tường trong phòng ẩm. Sàn không phải là lớp dẫn nước, và nó sẽ không chống thấm lâu dài thông qua 
hệ thống ngầm của nó. Để bảo vệ chống độ ẩm thâm nhập vào nền, có thể sử dụng một lớp xốp lót PE dán vào các 
khớp nối. 

Bạn hãy kiểm tra các tấm ván lát trong điều kiện ánh sáng tốt để dễ dàng phát hiện lỗi nếu có [4]. Các tấm với khiếm 
khuyết nhìn thấy được như là sai lệch về độ cao, độ bóng, kích thước và màu sắc sẽ được phân loại và thay thế với chi 
phí trung lập. Không thể yêu cầu về khiếu nại đối với các Tấm ván lát đã qua xử lý. 

Sản phẩm được lắp đặt nổi, do vậy không được phép vít, đóng đinh, dán hay cố định có chọn lọc bằng chốt cửa 
hoặc vật thể nặng vào nền [5]. 

Nếu cần sử dụng chất kết dính, thì có thể sử dụng các chất kết dính dưới đây đã được thử nghiệm và tung ra thị trường 
của nhà sản xuất: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Các chất kết dính khác cần được thỏa thuận với nhà sản xuất về phạm vi sử dụng. Người lắp đặt sẽ có trách nhiệm 
bảo hành cho những công việc kết dính chuyên môn. Đối với các sản phẩm 5mm cần chú ý rằng, tiếng ồn bước chân 
sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ở mặt sau. 

Dưới sản phẩm 5mm có khả năng chống thấm ngược không có vật liệu lớp lót. Dưới sản phẩm 4mm có thể đặt 1 tấm 
xốp lót PE để giảm bớt tiếng ồn xuất hiện trên nền bẩn. 
Nếu muốn đặt một lớp lót dưới sản phẩm 4mm, thì chỉ có các sản phẩm với cường độ nén > 200 kPa và độ dày < 2 mm 
là được phép. 

Thảm phủ sàn, ván sàn PVC dạng bọt hay tất cả các loại từ chất liệu bọt cần phải được loại bỏ [6] và đó không phải 
là lớp nền thích hợp. Hơn nữa có thể xuất hiện giãn nở đàn hồi và áp lực mạnh ở vùng góc cạnh khi bước trên bề mặt, 
mà có thể tạo ra các khe. Thảm sàn cũng phải tháo ra do lý do vệ sinh (do mùi lâu ngày, nấm mốc). Hơi ẩm xuất hiện 
có thể dẫn đến sự hình thành nấm mốc và vi khuẩn. 
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Việc sử dụng hệ thống sưởi dưới sàn (nước nóng / điện) là có thể nếu lắp đặt đúng 
và với điều kiện hoạt động thích hợp. Việc cung cấp và lắp đặt hệ thống sưởi dưới 
sàn phải phù hợp với tình trạng kĩ thuật và phải được vận hành bởi công ty chuyên 
trách về lĩnh vực này. Hệ thống sưởi dưới sàn phải được lắp đặt và vận hành hoàn 
toàn trong phòng. Hệ thống sưởi dưới sàn không được phép hoạt động một phần. 
Mức nhiệt 27°C áp dụng cho lớp lót sàn có thể bị vượt quá bất kì lúc nào và ở bất 
kì vị trí nào [7]. Một tấm chắn nhất thiết phải được tránh đặt dưới những vùng bao 
phủ, ví dụ như thảm trải sàn. Bất kì khiếu nại nào liên quan tới việc vận hành hoặc 
lắp đặt hệ thống sưởi dưới sàn là vô hiệu. Các khiếu nại được chiểu theo khung các 
điều kiện chung về bảo hành và bảo đảm của chúng tôi. 
Đối với lớp lót sàn có hoặc không có hệ thống sưởi dưới sàn các chuyên gia lắp đặt 
phải giám sát và thực hiện các biện pháp đo đạc CM cần thiết trước khi lắp đặt 
sàn. Dưới đây là các giới hạn đối với độ ẩm dư thừa: 
- đối với nền can-xi sunfat tối đa 0,5% CM nếu không có hệ thống sưởi dưới sàn; 
 0,3% CM nếu có hệ thống sưởi dưới sàn. 
- đối với nền láng xi-măng tối đa 2,0% CM nếu không có hệ thống sưởi dưới sàn; 
 1,8% CM nếu có hệ thống sưởi dưới sàn. 

Lắp đặt

Khuyến khích phân loại tấm lát sàn trước khi lắp đặt theo mẫu mong muốn và theo 
hình trang trí nếu cần thiết. Vui lòng tự tìm hiểu về việc thay đổi màu. 

Chú ý để việc lắp đặt không quá căng chặt. Để đảm bảo điều này thì khoảng cách 
chênh lệch từ 5-10mm tới tường, cột trụ… nhất thiết phải được quy định. 
[10]. Ví dụ, với 8 m chiều dài lắp đặt thì nên để khe hở ít nhất là 5mm và với độ dài 
lắp đặt tối đa 20 m, các khe tối thiểu 10 mm. 
Không được lấp đầy các khe giãn nở bởi dây cáp hoặc các vật liệu khác. Phải luôn 
để các khe giãn nở giữa các phòng hoặc trong phòng với bố cục phức tạp. Phải 
ngăn cách các phòng có nhiệt độ sử dụng khác biệt nhau, ví dụ phòng khách và 
phòng ngủ bằng cách lắp đặt các khoảng cách sàn, nếu không có thể dẫn đến 
căng chặt gây hỏng sàn. Theo tình trạng kĩ thuật hiện tại tất cả các khe kĩ thuật từ 
nền được tiếp nhận trong lớp lót sàn, ví dụ khe giãn nở giữa các lớp nền. Việc lắp 
trùm lên các khe như vậy có thể dẫn tới hư hại trong lớp lót sàn. 

Với cửa sổ sát sàn phải đảm bảo đủ che, thông gió và lắp đặt không căng chặt. 
Thông qua ánh sáng mặt trời nhiệt độ có thể tăng lên đáng kể và dẫn tới làm biến 
dạng sàn vĩnh viễn. Phải giữ cho sự biến động nhiệt độ càng thấp càng tốt. Phải 
tránh lắp đặt sàn nổi ở bất kì khu vực nào có biến đổi về kích thước so sự thay đổi 
nhiệt độ. 

Không được phép sửa sàn bằng bất kì hình thức nào. Sự gia tăng nhiệt độ ví dụ từ 
15°C lên 30°C dẫn tới sự thay đổi kích thước khoảng 0,5 mm/m. Khi tăng lên mức 
40°C thì sẽ là 1,0 mm/m. Ngược lại lớp lót sàn sẽ có tình trạng tương tự. 
Ở nhiệt độ dưới 10°C việc thay đổi kích cỡ chỉ ở mức rất thấp. 
Nhiệt độ môi trường được phép trong khoảng -40°C tới +45°C. Nhiệt độ cao có thể 
khiến sàn biến dạng vĩnh viễn. Ở nhiệt độ dưới 0°C độ đàn hồi của sản phẩm giảm. 

Lời khuyên:Hãy lắp đặt các tấm ván lát theo hướng dọc với nguồn sáng chính!Thông 
qua quá trình in ấn trang trí với độ chính xác cao sẽ đạt được một loạt màu sắc tự 
nhiên.Luôn lắp đặt các tấm lát sàn hỗn hợp từ nhiều kiện hàng khác nhau, từ đó 
bạn có thể tác động lên hiệu ứng màu sắc cho sàn nhà trong phòng. 

Đầu tiên các đơn vị phòng cần được đo đạc để xác định liệu hàng ván lát sàn đầu 
tiên có cần phải thu hẹp chiều rộng không. Khi tường không thẳng hãy căn đường 
chân tường trên hàng lán vát sàn đầu tiên và cưa lấy phần ván lát thích hợp. Nếu 
hàng ván lát sàn cuối cùng có chiều rộng dưới 19,2cm, thì bạn nên chia kích thước 
có sẵn đều nhau trên hàng ván lát sàn đầu tiên và cuối cùng, để cả hai hàng đều 
được cắt với chiều rộng tấm lát sàn như nhau. Nếu kích thước nhỏ hơn 10 cm, thì 
bạn phải chia kích thước có sẵn đều nhau trên hàng ván lát sàn đầu tiên và cuối 
cùng, để cả hai hàng đều được cắt với chiều rộng tấm lát sàn như nhau. Các phần 
hèm lõm và hèm lồi không phụ thuộc vào khe giãn nở và phải được loại bỏ. Hãy 
chắc chắn rằng bạn phân biệt đúng hèm lõm và hèm lỗi. 

Bắt đầu với việc lắp đặt ở góc trái của căn phòng. Đặt tấm ván lát đầu tiên với hèm 
lồi ngắn và dài hướng về phía tường và giữ một khoảng cách nhỏ bởi nêm (con kê) 
khoảng cách [9]. Đặt tấm lát sàn thứ hai trên theo mép (cạnh ngắn) với hèm lồi vào 
hèm lõm của tấm lát sàn đầu tiên nằm phía trước bằng cách đặt trên khe phía đối 
diện của tấm lát sàn thứ nhất [10] và sau đó ép vào bằng miếng gỗ đêm và búa 
[12a]. Hãy chắc chắn rằng các cạnh theo chiều dọc thẳng hàng và không có độ 
cong vênh. Điều này rất cần thiết khi lắp đặt dãy thứ 2  để có thể lắp các tấm ván 
lát theo rãnh có sẵn mà không có khe hở. Tiếp tục các tấm khác cho tới cuối. dãy 
thứ nhất. 

Xoay tấm ván lát cuối trong dãy 180° để lắp / cắt [13], với mặt họa tiết trang trí lên 
trên bên cạnh dãy đã có sẵn (các khe ghét sít nhau) và đặt phía tường. Chú ý chừa 
khoảng cách trên mép phía trước khoảng 5-10 mm. Đánh dấu và cưa chiều dài tấm 
ván lát. Để tránh sứt mẻ bề mặt họa tiết trang trí khi dùng cưa  thẳng hay cưa tròn 
cầm tay chạy điện nên tiến hành cưa từ mặt có họa tiết trang trí xuống. Nếu không 
thì cưa từ phần trên của tấm ván lát. Tận dụng tấm ván thừa của dãy trước đó (tối 
thiểu chiều dài 40 cm) để bắt đầu lắp đặt cho dãy tiếp theo [15]. 

Dãy thứ hai bắt đầu bằng một nửa tấm ván lát hoặc phần còn lại của dãy. thứ nhất 
Ở đây phải chú ý rằng, tấm ván lát không ngắn hơn 40 cm và không dài quá 90 cm.
Độ cong vênh của rãnh (độ cong vênh rãnh chiều ngang) phải nằm theo hàng 
cách nhau ít nhất 40 cm (chú ý mẫu trang trí rãnh thiết kế bằng đá). Tấm ván lát của 
dãy thứ 2 phải được đặt sao cho dãy thứ nhất và dãy thứ hai nằm song song nhau 
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theo chiều và chồng lên nhau. 

Nâng nghiêng tấm lát sàn theo chiều dọc phòng khoảng 30 - 40 mm (theo góc 
khoảng 20 °). Ghép hèm lồi của các tấm lát sàn dãy thứ 2 vào cạnh có hèm lõm 
của dãy  thứ nhất.  Đặt nhẹ nhàng cho đến khi nó nằm phẳng trên sàn. Để lắp đặt 
tấm lát sàn thứ hai của hàng thứ hai thì lại đặt hèm lồi theo chiều dọc từ phía trên 
của hèm lõm theo chiều dọc hàng thứ nhất (theo góc khoảng 20 °). Trượt nghiêng 
tấm này trên mép của tấm lát đầu tiên hàng thứ hai, cho tới khi mép hèm lồi và hèm 
lõm chồng khít nhau. Hạ từ từ tấm lát sàn cho đến khi các khe nằm chồng lên nhau. 
Khi sử dụng miếng gỗ đệm, đặt trực tiếp miếng gỗ đệm song song lê cạnh ngắt của 
khe, dùng búa để khóa rãnh [11, 12a]. 

Lặp lại quá trình này dọc theo toàn bộ dãy thứ 2 (phương pháp dây kéo), cho đến 
khi dãy thứ 1 và dãy thứ 2 được lắp với nhau mà không có khe hở và không vênh 
nhau. Khi kết nối dãy thứ nhất và dãy thứ hai nhất định phải chú ý rằng các tấm ván 
lát phải được đặt theo chiều dọc không vênh nhau. Việc lắp các dãy khác được 
thực hiện giống như dãy thứ hai và phải chú ý về độ vênh khe hở chiều ngang. 
Trong những hàng cuối tới tường cũng chú ý lắp đặt không căng chặt (5 - 10 mm) 

Đối với ống nhiệt, các lỗ khoan phải lớn hơn 10 - 20 mm so với đường kính ống [19]. 
Cưa một số đoạn ván lát cho phù hợp, trát keo, chỉnh lại và cố định bằng miếng 
nêm cho tới khi keo khô [21].  Sau đó gắn các đai tản nhiệt và hốc. 

Làm ngắn khung để một khoảng cách thích hợp 2 -3 mm bên dưới tới mặt sàn. [22, 
23]. 

Dỡ bỏ các nêm khoảng cách sau khi lắp đặt sàn. Để có một sự hoàn tất hoàn hảo, 
bạn gắn chặt các phào chân tường và che nó đi bởi nhưng những đoạn nẹp phào 
chân tường được cắt với độ dài phù hợp [26a]. 

Sử dụng và bảo trì 

Khu vực trước lò sưởi nên được bảo vệ đầy đủ chống lại bức xạ nhiệt và các phần 
phát sáng hoặc có thể rơi. Sau khi lắp đặt phải gắn các miếng nỉ lót cho tất cả các 
nội thất dịch chuyển. Sử dụng các con lăn chân ghế mềm, không trôi (theo tiêu 
chuẩn EN 12529 loại W) [30] với bề mặt sáng. Đặt thảm bảo vệ dưới phạm vi lăn 
trượt nếu cần thiết. 

Khi ánh sáng mặt trời cường độ cao kéo dài có thể xuất hiện cong vênh trên sàn. Để 
phòng tránh cần che chắn hoặc các biện pháp tương tự. Hơn nữa cần tránh bức 
xạ nhiệt mạnh từ các nguồn nhiệt. Khi khí hậu xung quanh có sự chênh lệch kéo dài 
có thể xuất hiện thay đổi về kích thước sàn hoặc độ lồi sàn. Không chấp nhận các 
khiếu nại được đưa ra về ảnh hưởng của nhiệt độ không thích hợp.

Đảm bảo rằng khi sử dụng một hệ thống sưởi dưới sàn không để nhiệt tích tụ dưới 
khu vực được bao phủ (ví dụ. thảm và đồ nội thất) [32]. Dưới lớp phủ có thể chịu tối 
đa 27° C. Đặt chậu hoa, lọ… trên một khay chống thấm, nếu không có thể xuất hiện 
nấm mốc và bạc màu. 

Chú ý! Trong các khu vực lối vào sử dụng một thảm chống bẩn đủ lớn, để ngăn sỏi 
đá và các loại vật liệu cứng bám vào đế giầy, thứ có thể làm hư hại nền sàn tiếp 
tục được mang vào trong phòng. 

Cần loại bỏ ngay lập tức kính vỡ và tất cả các loại vật liệu cứng có thể gây hư hại 
cho bề mặt sàn. Các chất lỏng tràn ra cần được lau dọn và loại bỏ nhanh chóng 
hết sức có thể. 

Lốp xe và thảm cao su có thể dẫn tới những thay đổi về màu sắc trên họa tiết sáng 
và trung tính. Khi sử dụng đặc biệt các chất gây vết bẩn (ví dụ như thuốc nhuộm tóc 
trong tiệm) thì trước đó nên kiểm tra mẫu thử. Có thể xuất hiện những vết bẩn khó 
tẩy. 

Vệ sinh 

Loại bỏ bụi bẩn bằng cách quét hoặc dùng máy hút bụi thích hợp cho sàn cứng. 

Đối với việc làm sạch sau khi lắp đặt, làm sạch tổng quan và thường nhật, chỉ sử 
dụng dung dịch làm sạch thiết kế riêng cho sàn từ các loại phụ tùng Add 2. 

Làm sạch sau lắp đặt và làm sạch tổng quan: 
Loại bỏ bụi bẩn thô bằng cách quét và hút bụi. Pha loãng dung dịch làm sạch cho 
sàn đối với chất bẩn khó tẩy theo tỉ lệ 1:10( 1 lít trên 10 lít nước), đối với chất bẩn loại 
nhẹ, giảm nồng độ tương ứng với mức độ nhiễm bẩn. 
Rải dung dịch làm sạch trên lớp lót và làm sạch bề mặt lớp lót sau một thời gian 
ngắn bị tác động. Lau vết bẩn bằng chổi đầu rộng thấm hút tốt, đối với bề mặt rộng 
hơn thì sử dụng vòi phun thích hợp cho sàn cứng. Lau lại với nước sạch để trung 
hòa. 

Làm sạch thường nhật: 
Pha loãng dung dịch làm sạch sàn theo tỷ lệ 1:200 (50 ml trên 10 lít nước) và lau sàn 
bằng dung dịch này. 
Lưu ý: Không làm ướt các bề mặt nhạy cảm (ví dụ gỗ, kim loại) bằng các dung dịch 
làm sạch. 
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Sử dụng dung dịch làm sạch: 
Khoảng 2 lít cho 100 m2 (Làm sạch sau lắp đặt) 
Khoảng 0,1 lít cho 100 m2 (Làm sạch thường nhật) 

Tổng quan:
Luôn làm sạch bề mặt cấu trúc theo hướng kết cấu. Lau dấu chân và vết bẩn bằng 
vải ướt. Lưu ý các chỉ dẫn trên nhãn sản phẩm. 

Các chất làm bóng, dung dịch làm sạch với phụ gia chăm sóc như sáp, dầu không 
thích hợp để xử lý bề mặt sàn. Không được làm bóng lớp lót sàn. 
Vui lòng không sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi nước, miếng bọt biển làm sạch 
bằng thừng hoặc ni-lông, chất làm bóng nội thất, chất mài mòn dạng bột hoặc 
lỏng, thuốc tẩy hoặc các chất tẩy mạnh khác. 
Xem xét các hướng dẫn này giúp bạn duy trì được giá trị của lớp lót sàn và bảo 
đảm bảo hành hoàn toàn. 

Lắp lại hoặc tháo dỡ các bộ phận 
Thực hiện thay thế mà không gây hư hại cũng như tháo dỡ các tấm lát sàn được 
lắp đặt nổi trong khu vực dân cư và thương mại, theo đó tất cả các hàng theo 
chiều dọc được nới lỏng khỏi [33] chốt bằng cách uốn cong. Sau đó các tấm lát 
sàn cũng được tháo ra từ phần đầu khỏi chốt [34] bằng cách uốn cong. Vui lòng 
làm việc tận tâm và cẩn thận để tránh gây hư hại bên trong vùng hèm lồi và hèm 
lõm. 

Xử lý 
Liên hệ xử lý rác thải tại địa phương, để có thể thực hiện tái chế vật liệu. Việc phân 
loại chất thải ví dụ đối với Châu Âu là 17 02 03 

Thông tin bảo hành 
Đối với người dùng đầu tiên cần đảm bảo, sản phẩm ở điều kiện bình thường tại 
thời điểm mua, không có lỗi từ nhà sản xuất. Bảo hành bao gồm những thay đổi bất 
thường của sản phẩm, miễn là chú ý những hướng dẫn trong hướng dẫn lắp đặt. 
Bảo hành bao gồm cả việc thay thế các tấm lát sàn lỗi bằng các sản phẩm tương 
đương tại thời điểm khiếu nại hợp lý. Bảo hành không bao gồm bồi thường tài chính 
và chi phí tháo dỡ sàn bị hư hại cũng như lắp đặt sàn mới. Việc bảo hành không 
bao gồm hao mòn thông thường, hư hỏng hoặc thay đổi thông thường bởi việc 
không tuân thủ các hướng dẫn cài đặt, phương pháp làm sạch không thích hợp 
hoặc dùng các chất tẩy sai, sử dụng sàn không thích hợp, hư hại từ các vật nặng 
và việc di chuyển chúng không đúng cách, hư hại gây ra bởi bụi bẩn, cát, chất lòng 
bị tràn, hư hại do xước, rách.

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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