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Основата за полагане на ламинат трябва да бъде такава, че ламинираният 
под да може да бъде положен според нашите инструкции.
Подходящите основи включват минерални основи (като замазка, бетон, ас-
фалт), конструкции от дървени плочи и подове от дървени дъски. Подложка-
та трябва да бъде абсолютно гладка, суха, чиста и със съответната товароно-
симост. Неравностите на пода от повече от 2 mm на метър трябва да бъдат 
отстранени компетентно (според DIN 18202) [3]. До колко е равна основата се 
установява най-добре с мастар или дълъг нивелир.

Не трябва да има ръбове, стъпала или други подобни неравности. Замърся-
ване от строителните материали като остатъци от мазилка, гипс и други по-
добни трябва да бъдат напълно отстранени. Пукнатините в основата са също 
така под въпрос. За да се предявят пълни претенции за рекламации, трябва 
да се спазват изискванията съгласно ATV DIN 18365 и §4, параграф 3 VOB/B.

Проверете дъските за дефекти при добро осветление [4]. Дъските с видими 
дефекти извън валидния толеранс като отклонения в размерите, височи-
ната, цвета и блясъка трябва да се отделят и ще бъдат заменени безплатно 
[4]. Не можете да предявявате рекламации за панели, които вече са били 
използвани.

Ламинираното подово покритие се полага плаващо и не трябва да се залеп-
ва, завива, приковава или фиксира по друг начин върху основата. Поста-
вянето на много тежки предмети, например кухненски мебели, също има 
фиксиращо действие. Препоръчително е да разглобите кухненските мебели 
и шкафове преди полагане и да поставите ламинирано подово покритие 
само малко след цокъла. Ако тези изисквания не са спазени, не могат да се 
предяват претенции [5]!

Килимите трябва винаги да се отстранят, те не са подходящи основи. При 
килим, разположен под ламинирания под, се наблюдава пружиниращо дви-
жение и силен натиск в областта на ръба при вървене върху повърхност на 
ламината. Това разрушава съединението „нут и перо“ и води до образуване 
на фуги. Мокетът трябва да се премахне и от хигиенични съображения. Ес-
тествената влажност може да доведе до развитието на плесени и бактерии 
[6].

Моля, обърнете внимание, че това ламинирано подово покритие не е подхо-
дящо за мокри помещения, като например баня и сауна [7].

При полагане върху минерални основи, като напр. бетон, циментова замаз-
ка, замазка на калциево-сулфатна основа и каменни плочки трябва да се 
извърши измерване на влагата. Остатъчната влага в замазката не трябва да 
надвишава следните стойности:    
 
 Циментова замазка:  <1,8% CM с подово отопление
     <2.0% CM без подово отопление
 Замазка на калциево-  <0,3% CM с подово отопление
 сулфатна основа:  <0,5% CM без подово отопление

Преди полагане върху минерални подове като бетон, замазка и др. трябва 
да се постави подходящо фолио за пароизолация (PE фолио), за да се пред-
пази от влага, като вана. Листовете се полагат един до друг, припокривайки 
се около 50 mm, и се фиксират с алуминиева лента за фуги add2. Не може 
да се полага PE фолио върху дървени основи, като плочи за полагане или 
дъски [8].

За всички основи се препоръчват свързаните със системата материали за 
подложка (виж необходими материали). Материалът за подложката се по-

Полагане на Quattro Clic
Безусловно спазвайте преди и по време на полагането! 
Първо прочетете изцяло указанията за полагане! 

Дейностите по подовите настилки се основават на „Общи технически договорни условия за строителни дейности“ 
(ATV) DIN 18365. 

Придържайте се стриктно към тези указания, за да запазите пълното право на гаранционни претенции. 

Подготовка: Преди полагането съхранявайте пакетите 48 часа при същите климатични условия, както при полагането [1].
Важна предпоставка за монтажа и дългосрочното поддържане на ламинираното подово покритие е климат в помещението 15 – 30°C и относи-
телна влажност на въздуха 40 – 70%.

Необходими материали и инструменти: add2 PE фолио, материали за подложка (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 алуминиева лента за фуги 
самозалепваща се, add2 дистанционери, лепило за дърво/вододисперсионно лепило D3 (основа на PVA), трион, молив, дървен сгъваем метър, 
длето, влажна кърпа за избърсване [2] 
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лага с „допиране“, т.е. не се припокрива. Ако ламинираното подово покри-
тие вече има интегриран материал за подложка, не може да се използват 
допълнителни материали.

Използването на подово отопление (електрическо или с вода) е възмож-
но само при професионален монтаж и при предпоставката, че същото се 
използва според предписанията [9]. Доставката и монтажът на подовото 
отопление трябва да отговарят на съвременното ниво на техниката и то да 
бъде пуснато в експлоатация от професионалист според съответните крите-
рии за отопление. Съответно трябва да има подписан протокол за проверка 
на подовото отопление. Подовото отопление трябва да бъде разположено 
и използвано в цялата площ на помещението. Частични подови отопления 
не са допустими. Температурата от 27°C не трябва да бъде превишавана в 
никой момент и на никое място от долната повърхност на подовото по-
критие. Всяка претенция за рекламация във връзка с експлоатацията или 
монтажа на подово отопление е изключена, ако не са изпълнени описаните 
по-горе изисквания. Претенции могат да се предявяват само в рамките на 
нашите общи гаранционни условия. За подове с и без подово отопление, 
монтажникът трябва да направи и да протоколира необходимите измерва-
ния на влажността по метода с калциев карбид (СМ) преди монтирането на 
подовото покритие. 

При плаващо полагане трябва да се обърне внимание на топлинното съпро-
тивление на ламинираното подово покритие и материалите за подложка. 
Сумата от топлинното съпротивление на всички компоненти трябва да бъде 
≤ 0,15 m² K/W според изискванията на DIN EN 14041. Ако се използват мате-
риали за подложка, които не са от нашата гама аксесоари, всяка гаранция 
относно спазването на действителното максимално допустимо топлинно 
съпротивление на цялостната конструкция се отхвърля при плаващ монтаж 
върху замазки с отопление.

Препоръчително е преди полагането панелите да се сортират според жела-
ното разположение на шарката, съотв. желаните цветови нюанси. Обработ-
вайте отворените пакети веднага!

Полагане:

В първоначалното състояние всеки панел има периферия на нута [13]. Лами-
нираното подово покритие предлага възможност за оформяне на страната 
на нута или перото само с мускулна сила. За тази цел от съответната страна 
се отчупва периферията на нута в предварително определената точка на 
счупване [11-13] или остава в първоначалното състояние. След всяко отчуп-
ване трябва да се уверите, че периферията на нута е отчупена чисто. Всички 
остатъци трябва внимателно да се отстранят с длето.

За да се получи нут, една от дългите страни на панела остава в първоначал-
ното си състояние, т.е. периферията на нута не се отчупва. За да направите 
перото, периферията на нута е отчупена, получената по този начин страна е 
страната на перото [11, 12],

В зависимост от модела на полагане, периферията на нута трябва да бъде 
отрязана от една или две страни на панелите [13]. 

След всяко оформяне на страна на перо трябва да се гарантира, че тя ще да 
бъде свързана към страната на нута на предишния панел, например, като 
държите двата панела един към друг, без да бъдат залепени един към друг. 
[14].

Трябва да се спазват правилата за събиране на възникналите отпадъци.

Завъртяните и/или огледално-симетрични модели са възможни и не са 
показани във всички възможни комбинации [13].

Независимо от схемата на полагане, всеки панел трябва да бъде залепен 
към всички съседни панели. За да направите това, се нанася малко количе-
ство лепило върху панелите, които вече са положени [15]. Лепилото винаги 
се нанася върху панела, който вече е на пода, а не върху панела, който ще 
прилегне към него [16]. Това не влияе на плаващото полагане. 

Приложете сила на всяка връзка на панелите, както е представено на изо-
бражението [17] за да се присъединят панелите заедно. Не използвайте чук 
за осъществяването на връзката и не изкривявайте прилягащия панела. По-
ложената повърхност не трябва да се излага на допълнителни натоварвания, 
докато лепилото не се втвърди. Може да вървите по залепената ламинира-
на подова повърхност най-рано след  90 минути. 

Ако лепилото излезе от фугата, при свързването на панелите, веднага го 
отстранете с влажна кърпа [18]. 
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Безкрайни възможности за дизайн благодарение на съотношението на страните 4 (дължина) към 1 (ширина) или 2 (дължина) към 1 (ширина).

По принцип настоящото ламинирано подово покритие може да бъде положено във всички посоки. Предпоставка за това е, че периферията на 
нута все още е налична на външния ръб на положената повърхност, т.е. не е отчупена. Препоръчително е обаче да поддържате една основна 
посока на полагане.  
Следните модели на полагане са определени от нас като стандартни модели.

Модел рибена кост:

Следващите стъпки се отнасят за схемата показана на изображение [19]. Ако има различно ориентирана посока на полагане или различна 
геометрия на помещението, работните стъпки трябва да бъдат съответно променени.

Панелите (1) до поне (7) първо трябва да бъдат положени в посочения ред. За тази цел панелът (1) се поставя някъде в помещението, без да 
отчупва периферията на нута. Периферията на нута на панела (2) се счупва на една от късите страни по избор.
Като държите панели (1) и (2) един към друг, се уверете, че и двата панела могат да бъдат свързани един към друг по възможност на еднаква 
височина. В такъв случай трябва да се нанесе лепило на частта от дългата страна на панела (1), където панелът (2) ще приляга на панел (1). 
След това панел (2) трябва да бъде поставен върху панел (1), както е показано, възможно най-симетрично и с еднаква височина [17]. 

Периферията на нута на панела (3) се отчупва на една от дългите страни по избор. Като държите панели (1), (2) и (3) един към друг, се уверете 
се, че и трите панела могат да бъдат съединени един с друг възможно най-точно. Ако случаят е такъв, тогава трябва да се нанесе лепило вър-
ху дългата страна на панел (2) и късата страна на (1). След това панел (3) трябва да бъде поставен върху панелите (1) и (2), както е показано, 
възможно най-симетрично и с еднаква височина [17].

Свързването на всички следващи панели се осъществява аналогично на гореописаните работни стъпки.

Впоследствие връзката, състояща се от панели (1) до (7), трябва внимателно да се премести в желаното положение на пода (напр. средата на 
помещението), на което трябва да се основава по-нататъшната полагане. 
Внимание! Не упражнявайте прекомерен натиск и опъване на изградената връзка на панела, тъй като лепилото все още не е напълно втвър-
дено. 

Правило за по-нататъшното полагане, e перипетията на нута на положената повърхност [19] (удебелено маркирани в черно) винаги да е 
насочена навън (и съответно не е отчупена). Полагате цели панели до тогава, докато вече не може да бъде поставен цял пълен панел между 
стените и положената повърхност. Останалите свободни повърхности се допълват до край.

Полагането на останалите повърхности, например панели (16) до (18), трябва винаги да е ориентирано от повърхността на ламината към съот-
ветната стена.
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Аналогично на горната схема за полагане, моделът рибена кост също трябва да бъде положен с формат 314 mm x 628 mm. Последовател-
ността или броя на панелите при полагане трябва да бъдат адаптирани към геометрията на помещението.

Модел „корабен под“:

Двете къси страни на панела са оформени различно. Следователно всеки модел на полагане, при който се срещат две къси страни на панела 
една с друга, трябва да се разглежда отделно [20]. На гърба на всеки панел са отпечатани стрелки, на които трябва да се обърне внимание 
щом искате да присъедините две къси страни на панела. Полагането е разрешено само ако всички стрелки имат една и съща ориентация. Не 
е позволено два панела да се съединят на късите страни, чийто стрелки сочат в различни посоки.

Следващите работни стъпки се отнасят за схемата показана на изображение [20]. Ако има различно ориентирана посока на полагане или 
различна геометрия на помещението, работните стъпки трябва да бъдат съответно променени.

Първи ред:

Панел (1) трябва да бъде поставен в задния ъгъл на помещението. Преди това се отчупва периферията на нута на едната къса и едната дълга 
страна, които сочат към границите на помещението (стените). Между стените и ламинираното подово покритие, трябва да се поддържа при-
близително 12 mm разстояние от ръба, като се използват дистанционери. 

Панелът (2) отново трябва да се отчупи от едната къса и едната дълга страна. Като държите панели (1) и (2) един към друг, се уверете, че и 
двата панела могат да бъдат свързани един към друг по възможност на еднаква височина (спазвайте посоката на стрелките! [20]). Ако случа-
ят е такъв, тогава трябва да се нанесе допълнително лепило на късата страна на панела (1). Впоследствие панелът (2) трябва да се постави от 
късата си страна (1) възможно най-симетрично и с точната височина [17].

Аналогично на тези стъпки, трябва да бъдат свързани всички панели от първия ред. Последният панел в изображението [20] на първия ред 
(3) трябва да бъде скъсен с трион, така че да има приблизително 12 mm разстояние на ръба до съседната (тук вдясно) стена.

Втори и следващи редове:

Панелът (4) трябва да се скъси с трион, така че да е по-къс от панела (1), но да дълъг поне 300 mm.

Периферията на нута на панела (4) трябва да бъде отчупен на едната от дългите страни. Останалата от късата страна периферия на нута тряб-
ва да се намира отдясно.

Като държите панели (4) и (1) един към друг, се уверете, че и двата панела могат да бъдат свързани един към друг по възможност на еднаква 
височина. Ако случаят е такъв, тогава трябва да се нанесе допълнително лепило от дългата страна на парчето, на което ще приляга панелът 
(1). След това панел (4) трябва да бъде поставен на дългата страна на панел (1), възможно най-симетрично и с еднаква височина. Двете леви 
къси страни също трябва да са приблизително симетрични по ръб.

Периферията на нута на панела (5) трябва да се отчупи на едната от дългите и една от късите страни. Останалата от късата страна периферия 
на нута трябва да се намира отдясно.

Описаните по-горе стъпки трябва да бъдат повторени за по-нататъшно полагане.

Забележка: За обикновен модел „корабен под“, панелите (1), (8), (16) и т.н., както и панелите (4), (12), (19) и т.н., трябва да бъдат положени със 
същата дължина.

Аналогично на горната схема за полагане, моделът „корабен под“ също трябва да бъде положен с формат 314 x 628 mm.

Последователността или броя на панелите при полагане трябва да бъдат адаптирани към геометрията на помещението.
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Модела „касета“:

Следващите работни стъпки се отнасят за схемата показана на изображение [21a]. Ако има различно ориентирана посока на полагане или 
различна геометрия на помещението, работните стъпки трябва да бъдат съответно променени.

Ред на касетата 1 — първа касета — панел (1) до (4).

Панел (1) трябва да бъде поставен в задния ъгъл на помещението. Преди това се отчупва периферията на нута и на едната къса и едната 
дълга страна, които сочат към границите на помещението (стените). Между стените и ламинираното подово покритие, трябва да се поддържа 
приблизително 12 mm разстояние от ръба, като се използват дистанционери.

Отчупете периферията на нута от панел (2) от една от дългите и една от късите страни. Като държите панели (2) и (1) един към друг, се уве-
рете, че и двата панела могат да бъдат свързани един към друг по възможност на еднаква височина. Ако случаят е такъв, тогава трябва да се 
нанесе лепило върху дългата страна на панел (1). Впоследствие панелът (2) трябва да се постави от дългата си страна (1) възможно най-симе-
трично и с точната височина [17] Късите ръбове на панелите (1) и (2) също трябва да са симетрични.

Аналогично на горните стъпки, панелите (1) до (4) на първата касета трябва да бъдат свързани.

Касета ред 1 — втора касета - панел (5) до (8).

Втората касета се завърта на 90° спрямо първата касета.

Панелът (5) трябва да бъде отчупен от едната дълга и едната къса страна. Като притиснете панел (5) към първата касета, се уверете се, че 
всички панели могат да бъдат съединени един с друг възможно най-точно по височина. Ако случаят е такъв, тогава трябва да се нанесе до-
пълнително лепило на късата страна на панели (1) до (4). След това панел (5) трябва да бъде поставен възможно най-симетрично и с еднаква 
височина [17]. Дългият ръб на панел (1) и късата страна на панел (5) също трябва да са симетрични, т.е. касета 1 и 2 трябва да са подравнени.

Аналогично на тези стъпки трябва да бъдат свързани панелите (6) до (8) на втората касета. Описаните по-горе процеси трябва да се повто-
рят за всички следващи касети и редове от касети. Панелите трябва да бъдат скъсени съответно за всички граници на помещенията (стени). 
Разстоянието на ръба между всички панели и стени винаги е 12 mm (използвайте дистанционери).

Аналогично на горното изображение, моделът „касета“ също може да бъде положен с формат 314 x 628 mm [21б].

Последователността или броя на панелите при полагане трябва да бъдат адаптирани към геометрията на помещението.
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За повърхности на полагане с дължина или ширина над 8 m и за помещения 
с много ъгли са необходими разширителни фуги (най-малко 20 mm ширина) 
[22]. 
Едва тогава подът може съответно да се разшири или свие в случай на 
климатични промени. Моля, обърнете внимание и на това при полагане в 
повече от едно помещение. Тук повърхностите трябва да бъдат прекъснати в 
зоната на рамката на вратата. 
Разделящите фуги могат да бъдат професионално покрити с подходящи 
профили. 
Тези фуги не трябва да бъдат запълвани с кабели или други материали. 
Моля, обърнете внимание на изискванията съгласно ATV DIN 18365. Разде-
лителните фуги и фугите по ръба на подземната повърхност не трябва да 
бъдат затворени окончателно с приложена сила или функцията им да бъде 
нарушена. 
 
Разделителните фуги трябва да бъдат конструктивно със същата възмож-
ност за движение.

За тръбите на подовото отопление трябва да се оставят отвори, с 30 mm 
по-големи от диаметъра на тръбата [23]. Отрежете „напасващо парче“, 
нанесете лепило, напаснете и го фиксирайте с клин до втвърдяването на 
лепилото [24]. След това облицовайте отворите с маншети за отоплителното 
тяло.

Скъсете рамката на вратата, така че отдолу да влиза един панел със звуко-
изолация вкл. 2 – 3 mm разстояние [25, 26]. 

След полагането, отстранете дистанционерите.

За перфектния завършек закрепете държачите за первазите на разстояние 
400 – 500 mm по стената и поставете в тях подходящо отрязаните первази 
[27].
 

Почистване и грижа

Неполепващо замърсяване се отстранява с метла или прахосмукачка, на-
строена за твърди подове.

За почистване с цел поддръжка трябва да се използва само почистващото 
средство за ламинат Add2. 

Политури и почистващи средства с добавки като восък, масла и др. под. 
не са подходящи за обработка на повърхността на ламинираното подово 
покритие. Ламинираното подово покритие не трябва да се полира [28].

Избършете всички следи и замърсявания с добре изстискана кърпа, без 
капки. Постоянната влажност трябва да се избягва при всякакви обстоятел-
ства [28]!

Особено внимание да се обръща на саксии за цветя, вази и др., стоящи на 
ламинирания под. Използвайте водоустойчива подложка. 

Упоритите замърсявания може да се обработят и отстранят с подходящ 
спрей за почистване или ацетон. Не нанасяйте допълнителни уплътнения 
върху повърхността на ламината. 

Внимание! Защитете пода от драскотини или вдлъбнатини! Използвайте 
достатъчно голяма постелка във входните зони. 

На краката на мебели от дърво, метал или пластмаса трябва да се поставят 
подложки от филц. Използвайте офис столове само с меки колела (DIN 
12529) [29] или подложете стандартна защитна постелка. Като спазвате тези 
указания ще повишите съхранението на Вашето ламинирано подово покри-
тие и ще получите пълната гаранция. 

Демонтиране
Смяната или демонтирането без повреда на това плаващо положено лами-
нирано подово покритие не е възможно поради напречното и надлъжното 
залепване. След демонтаж панелите не трябва да се използват отново.

Събирайте отпадъците с нерециклируемия отпадък.
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