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Προετοιμασία: Πριν την τοποθέτηση να φυλάξετε τα πακέτα επί 48 ώρες 
υπό ίδιες κλιματικές συνθήκες όπως θα κυριαρχούν κατά την τοποθέτηση [1]. 
Σημαντική προϋπόθεση για την τοποθέτηση και μακρόχρονη διατήρηση του 
δαπέδου λαμινάτ είναι μία θερμοκρασία χώρου περ. 20°C και σχετική υγρασία 
αέρα 50 – 70%.

Υλικά και απαιτούμενα εργαλεία: Μεμβράνη ΡΕ, σφήνες, βοήθημα 
τοποθέτησης, απόσβεση θορύβων, πριόνι, μολύβι, μέτρο [2]
Ενδεχομένως Clickguard™, στόκος αρμών 

Το υπόστρωμα για την τοποθέτηση του λαμινάτ πρέπει να είναι έτσι,
ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το δάπεδο λαμινάτ σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Σαν υπόστρωμα είναι κατάλληλα μεταξύ
άλλων και ορυκτά υποστρώματα (όπως π.χ. τσιμέντο, μπετόν,
άσφαλτος), κατασκευή από μοριοσανίδες και δάπεδα με ξύλινες σανίδες.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδο, στεγνό, καθαρό και σταθερό. 
Ενδεχόμενες ανωμαλίες και διαφορές άνω των 3 χιλιοστών πρέπει να 
μειωθούν σε 1 χιλιοστό (κατά DIN 18202) [3]. To εάν τοπ υπόστρωμα είναι 
επίπεδο ή όχι, διαπιστώνεται καλύτερα με ένα ξύλο ή με ένα μακρύ αλφάδι.
Κατά την επίστρωση σε ορυκτά υποστρώματα, όπως π.χ. μπετόν, τσιμέντο, 
τσιμέντο ανυδρίτη και πέτρα πρέπει εκτός άλλων να γίνει και μέτρηση της 
υγρασίας. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ακλολουθων τιμών υπόλοιπης 
υγρασίας στο υπόστρωμα πριν την επίστρωση:
 υπόστρωμα τσιμέντου: με θέρμανση δαπέδου < 1,8% CM,
  χωρίς θέρμανση δαπέδου < 2,0% CM
 τσιμέντο ανυδρίτη: με θέρμανση δαπέδου < 0,3% CM,
  χωρίς θέρμανση δαπέδου < 0,5% CM

Ελέγξτε τα πάνελ σε καλά φωτισμένο σημείο για ενδεχόμενα ελαττώματα. 
Όταν κατεργαστείτε τα πάνελ δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να προβάλετε 
διαμαρτυρίες [4].

Η τοποθέτηση του δαπέδου λαμινάτ γίενται με την επιπλέουσα μέθοδο και δεν 
επιτρέπεται να κολληθεί, να βιδωθεί, να καρφωθεί ή να στερεωθεί με άλλο 
τρόπο (π.χ. με στοπ πόρτας) [5]!

Οι μοκέτες πρέπει να αφαιρούνται πάντα και δεν αποτελούν κατάλληλα 
υποστρώματα. Η μοκέτα που βρίσκεται κάτω από το λαμινατ δημιουργεί κατά 
το βάδισμα μία ελατηριωτή κίνηση και ισχυρή 
πίεση στα άκρα. Έτσι καταστρέφετα ο σύνδεσμος εγκοπής – προεξοχής και 
ανοίγει αρμός. Αλλά εκτός αυτού η μοκέτα πρέπει να αφαιρεθεί για λόγους 
υγιεινής [6].

Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δάπεδο λαμινέιτ δεν είναι κατάλληλο για υγρούς 
χώρους, όπως, π.χ., λουτρό και σάουνα. [7].

Σε περίπτωση ξύλινου υποστρώματος όπως π.χ. πασσαλοσανίδες, σανίδες, 
δεν επιτρέπεται η χρήση μεμβράνης ΡΕ. Πριν την επίστρωση σε ορυκτά 
υποστρώματα (μπετόν, τσιμέντο, κλπ.) πρέπει οπωσδήποτε να στρωθεί 
σηκωμένη στα πλάγια κατάλληλη μεμβράνη απόσβεσης (μεμβράνη ΡΕ) για την 
προστασία από υγρασία. Οι λωρίδες στρώνονται
η μία δίπλα στην άλλη με υπερκάλυψή τους περ. 20 εκ. και τερεώνονται με 
κολλητική ταινία. Για όλα τα  υποστρώματα συνιστάται η χρήση στρώσης για 
απόσβεση θορύβων. Η στρώση αυτή δεν εφαρμόζεται με
υπερκάλυψη, αλλά οι λωρίδες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη [8].

Η χρήση θέρμανσης δαπέδου (θερμού νερού/ηλεκτρική) είναι δυνατή μόνο 
με σωστή τοποθέτηση, πράγμα που αποτελεί προύπόθεση για τη σωστή 
λειτουργία της θέρμανσης όταν έχει στρωθεί επάνω της δάπεδο λαμινάτ, και 

Τοποθέτηση Drop Loc
Ακολουθήστε τις οδηγίες πριν και μετά την τοποθέτηση! Διαβάστε πρώτα όλο το κείμενο 
των οδηγιών χρήσης! Εργασίες δαπέδου κατά ATV DIN 18365

Για να διατηρήσετε όλες τις ενδεχόμενες αξιώσεις εγγύησης, πρέπει να ακολουθήσετε με 
ακρίβεια αυτές τις οδηγίες. 

Ανάλογα με το πεδίο χρήσης προσφέρονται διάφορες δυνατότητες τοποθέτησης: 

1. Η ταχεία οποθέτηση χωρίς κόλλα 

2. Η τοποθέτηση με Clickguard™: Για την τοποθέτηση δαπέδων λαμινάτ σε χώρους επαγγελματικής χρήσης πρέπει να ακολουθήσει σφράγιση του 
δαπέδου [10]. Το Clickguard™ αποτελεί προστασία διαρκείας για το δάπεδο από επίδραση υγρασίας από επάνω. Το δάπεδο μπορεί να εξαχθεί 
και να επανατοποθετηθεί. Κατά τη χρήση του Clickguard™  να προσέξετε τις σχετικές οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση σφράγισης να εφαρμοσθεί 
αρκετό Clickguard™ στην επάνω πλευρά της προεξοχής (πήχη) [10] (ανά 1 x διαμήκης πλευρά, 1 x μετωπική πλευρά). Το περίσσειο Clickguard™ να 
αφαιρεθεί από την επιφάνεια μετά από το πολύ 15 – 20 λεπτά με μία πλαστική σπάτουλα. Ενδεχόμενα κατάλοιπα απομακρύνονται με διαλυτικά 
οικιακής χρήσης.
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εφόσον η θερμοκρασία στην κάτω πλευρά του δαπέδου δεν υπερβαίνει ποτέ 
τους 27°C σε κανένα σημείο [9]. Αποκλείεται κάθε διαμαρτυρία σε σχέση με τη 
λειτουργία ή την τοποθέτηση θέρμανσης δαπέδου. Αξιώσεις υφίστανται μόνο 
στα πλαίσια των γενικών όρων μας εγγύησης.

Συνιστάται η ταξινόμηση των πάνελ πριν την τοποθέτηση σύμφωνα
με την επιθυμούμενη κατεύθυνση των νερών και ενδεχομένωνς και σύμφωνα 
με την απόχρωση. Να επεξεργάζεστε άμεσα τα ανοιγμένα πακέτα!

Τοποθέτηση: Συμβουλή: να στρώνετε τα πάνελ κατά μήκος της κύριας πηγής 
φωτός [11].

Σε όχι ίσιους τοίχους να σημειώσετε την γραμμή του τοίχου στην 
πρώτη σειρά, κόβοντας ανάλογα τα πάνελ. Μετρήστε πριν την τοποθέτηση 
το βάθος του χώρου. Εάν η τελευταία σειρά έχει φάρδος λιγότερο από 5 εκ., 
πρέπει να μοιράσετε το ποσό που περισσεύει ομοιόμορφα στην πρώτη και 
τελευταία σειρά έτσι ώστε να κοπούν και οι δύο σειρές στο ίδιο φάρδος.

Αρχίστε την επίστρωση στην αριστερή γωνιά του χώρου. Το πρώτο πάνελ 
να βλεέπει με την πλευρά του πήχη προς τον τοίχο και σταθεροποιήστε την 
απόσταση άκρης με σφήνες. Αφήστε οπωσδήποτε 12 – 15 χιλ. απόσταση (αρμός 
διαστολής) προς τον τοίχο, προς σωλήνες θέρμανσης, κολώνες, στοπ πόρτας 
κλπ. [12].

Τοποθετήστε μια δεύτερη σανίδα μετωπικά στο αυλακωτό προφίλ της πρώτης 
σανίδας μακριά από τον τοίχο, επίπεδα προς τα εμπρός [13,14]. Προσέξτε ώστε 
τα μετωπικά προφίλ να βρίσκονται παράλληλα μεταξύ τους και οι διαμήκεις 
ακμές να είναι σε ένα επίπεδο και να μην είναι μετατοπισμένες, αλλά να 
σχηματίζουν μια γραμμή. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε κατά την τοποθέτηση της 
δεύτερης σειράς, τα πάνελ να μπορούν να τοποθετηθούν στα διαμήκη προφίλ 
χωρίς αρμό.

Συνεχίστε με τα επόμενα πάνελ μέχρι το τέλος της 1ης σειράς.

Περιστρέψτε το τελευταίο προφίλ της σειράς [15] κατά 180° για προσαρμογή/
κοπή, με τη διακοσμητική πλευρά προς τα πάνω δίπλα στην ήδη υπάρχουσα 
σειρά (παρειά αυλάκωσης με παρειά αυλάκωσης) και στη δεξιά πλευρά του 
τοίχου. Στη μετωπική πλευρά, λάβετε υπόψη απόσταση περιθωρίου 12-15 mm 
(Χρήση σφηνών αποστατών). Σημαδέψτε το μήκος του πάνελ και κόψτε το 
κατάλληλα. Για την αποφυγή εκτόξευσης γρεζιών από τις ακμές, κατά τη χρήση 
ηλεκτρικών εργαλείων κοπής ή δισκοπρίονων, η διακοσμητική πλευρά πρέπει 
να δείχνει προς τα κάτω. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ξεκινήστε την κοπή από 
την επάνω πλευρά του πάνελ. Αρχίζετε κάθε νέα σειρά με το κομμάτι που έχει 
περισσέψει από την προηγούμενη (τουλάχιστον 30 cm).

Αρχίστε τη δεύτερη σειρά με ένα μισό πάνελ (μήκος ≤ 95 cm) ή με αυτό το 
υπόλοιπο (μήκος ≥ 30 cm) [15-17]. Για το σκοπό αυτό, τοποθετήστε το κομμάτι 
πάνελ κατά μήκος στην αυλάκωση προφίλ της 1ης σειράς και σταματήστε το με 
στοπ / γωνιάστε το. [17, 18]. Η μετατόπιση του εγκάρσιου αρμού από σειρά σε 
σειρά πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στα 30 cm.

Τοποθετήστε ένα δεύτερο πάνελ κατά μήκος στην αυλάκωση προφίλ της 
προηγούμενης σειράς προφίλ και ωθήστε το σε γωνία 20° προς τα αριστερά 
μέχρι το ήδη τοποθετημένο πάνελ [19]. Στη συνέχεια κυρτώστε προς τα κάτω 
και τοποθετήστε το ελατήριο στην αύλακα [20]. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το τοποθετούμενο πάνελ να εισαχθεί και 
να οδηγηθεί σωστά στο διαμήκες προφίλ. Η τοποθέτηση συνεχίζεται με τον 
περιγραφόμενο τρόπο.

Σε επιφάνειες με μήκος ή πλάτος άνω των 8 μέτρων και σε χώρους με πολλές 
γωνίες απαιτούνται αρμοί διαστολής (τουλ. 2 εκ. πλάτοος) [22]. Μόνο με τον 
τρόπο αυτό είναι δυνατή η διαστολή ή η συστολή του δαπέδου σε περίπτωση 
κλιματικών αλλαγών. Προσέξτε το αυτό και σε περίπτωση τοποθέτησης 
του δαπέδου σε συνέχεια περισσότερων χώρων. Εδώ πρέπει να διακοπύν 
οι επιφάνειες στην περιοχή της πόρτας. Οι αρμοί διαστολής μπορούν να 
καλυφθούν με ανάλογα προφίλ.
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Σε περίπτωση σωλήνων θέρμανσης πρέπει να προβλεφθούν τρύπες κατά 3 εκ. 
μεγαλύτερες από την διάμετρο του εκάστοτε σωλήνα. Το κομμάτι να κοπεί στο 
μέγεθος που χρειάζεται, να του βάλετε κόλλα και να προσαρμοστεί με σφήνες 
μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Κατόπιν καλύπτετε τις τρύπες των σωλήνων με 
μανσέτες [23, 24, 25].

Κόψτε το πλαίσιο της πόρτας τόσο ώστε να χωράει από κάτω ένα πάνελ με 
μόνωση ήχου και απόσταση 2-3 χιλ [26, 27].

Μετά την τοποθέτηση απομακρύνετε τις σφήνες [29].

Για ένα άψογο τέλειωμα στερεώνετε τα στηρίγματα για το σοβατεπί σε 
απόσταση 40 – 50 εκ. από τον τοίχο και τοποθετείτε εκεί τα σοβατεπί
που έχετε κόψει στα μέτρα που χρειάζονται [30].
 

Καθαρισμός και συντήρηση
Τις ακαθαρσίες που δεν έχουν κολλήσει τις καθαρίζετε με σκουπάκι ή με 
ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για σκληρά δάπεδα [31].

Για τον τρέχοντα καθαρισμό συντήρησης να χρησιμοποιείτε τα 
υλικά ποου συνιστά ο κατασκευαστής του λαμινάτ. Στιλβωτικά και καθαριστικά 
με πρόσθετες ουσίες περιποίησης όπως κερί, λάδι και παρόμοια υλικά δεν είναι 
κατάλληλα για την περιποίηση των δαπέδων λαμινάτ. Το δάπεδο λαμινάτ δεν 
επιτρέπεται να στιλβωθεί [31].

Kαθαρίζετε τα ίχνη βαδίσματος και τις ακαθαρσίες με ένα καλά στυμένο πανί. 
Να αποφεύγετε οπωσδήποτε υγρασία που μένει στο δάπεδο [32]!

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση που στέκονται γλάστρες,
βάζα και άλλα πάνω στο δάπεδο λαμινάτ. Να χρησιμοποιείτε στις περιπτώσεις 
αυτές οπωσδήποτε από κάτω ένα πιάτο. Επίμονες ακαθαρσίες καθαρίζονται με 
κατάλληλο σπρεϊ καθαρισμού ή με ασετόν στο σημείο του λκέ. Οι επιφάνειες 
των δαπέδων λαμινάτ να μην σφραγίζονται με σφραγιστικά δαπέδων.

Προσοχή! Να προστατεύετε το δάπεδο από γρατσουνιές ή πέση από μυτερά 
βαριά αντικείμενα! Σε περιοχές εισόδου να χρησιμοποιείτε αρκετά μεγάλο 
χαλάκι.

Στα ξύλινα, μεταλλικά ή πλαστικά πόδια των επίπλων να βάζετε τσοχάκια. Να 
χρησιμοποιείτε καρέκλες γραφείου μόνο με μαλακά ρολά (DIN 12529) [33] ή να 
βάζετε από κάτω κοινά προστατευτικά χαλάκια. Εάν ακολουθήσετε αυτές τις 
υποδείξεις συμβάλλετε στην διατήρηση της αξίας του δαπέδου σας λαμινάτ και 
όλων των αξιώσεων για εγγύηση. 
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