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Chuẩn bị: Hãy bảo quản các gói trong 48 giờ trước khi lắp đặt trong cùng điều kiện môi trường như khi lắp đặt [1].
Một điều kiện quan trọng để lắp đặt và bảo trì lâu dài sàn gỗ công nghiệp chính là khí hậu phòng ở mức 15 - 30°C và độ ẩm tương đối 
đạt 40 - 70%.

Yêu cầu về vật liệu và dụng cụ: Màng nhựa PE, băng dính nhôm, miếng nêm, lớp đệm cách âm va chạm, cưa, bút chì, thước gấp; [2] 
theo yêu cầu: Quả búa, búa, keo trám khe Clickguard™

Lớp nền để đặt sàn phải được điều ẩm sao cho sàn có thể được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chất nền phù hợp có thể 
kể đến như lớp nền từ khoáng sản (như vữa, bê tông, nhựa đường), ván dăm và ván sàn gỗ. Sàn phải hoàn toàn bằng phẳng, khô ráo, 
sạch sẽ và ổn định. Lớp sàn không đồng đều từ 3 mm đến 1 m phải được làm phẳng đúng cách (theo tiêu chuẩn DIN 18202) [3]. Độ 

đồng đều của chất nền bên dưới tốt nhất có thể được xác định bằng 
thước thẳng hoặc ống ni vô dài.

Độ ẩm phải được đo khi tiến hành lắp đặt trên lớp nền từ khoáng sản, 
chẳng hạn như bê tông, xi măng, vữa anhydrite và đá phiến. Lớp nền 
không được vượt quá các giá trị độ ẩm còn dư dưới đây [9b]:

 Lớp láng nền xi măng:  Không có hệ thống sưởi dưới sàn < 2,0% CM
 Lớp láng nền canxi sunfat:   Không có hệ thống sưởi dưới sàn < 0,5% CM 

Không được phép tạo bất kỳ chỗ gồ ghề, nếp gấp hay các vệt không 
bằng phẳng tương tự. Cần loại bỏ hoàn toàn các bụi bẩn công trình như 
cặn vôi vữa, thạch cao hoặc tương tự. Thêm vào đó, các vết nứt trên nền 
cũng bị xem là đáng lo ngại. Để xác nhận khiếu nại đầy đủ, cần tuân thủ 
các quy định theo tiêu chuẩn ATV DIN 18365 và §4 mục 3 VOB/B. 

Kiểm tra xem có khuyết tật nào trên các tấm trong điều kiện ánh sáng tốt.
Các tấm ván có các lỗi dễ thấy nằm ngoài dung sai áp dụng, ví dụ như 
sai lệch về chiều cao, độ bóng, kích thước và màu sắc, phải được phân 
loại và thay thế miễn phí [4]. Không thể khiếu nại bảo hành đối với những 
tấm đã qua xử lý.

Sàn gỗ công nghiệp cần được lắp đặt nổi và không được dán, bắt vít, 
đóng đinh hoặc cố định vào lớp nền phụ bằng cách khác. Việc đặt các 
vật rất nặng chẳng hạn như bếp tích hợp đều có ảnh hưởng tới mức độ 
cố định. Do đó, khuyến nghị lắp bếp và tủ tích hợp trước khi đặt và chỉ 
lắp sàn gỗ tới phía sau tấm ốp chân tường. Nếu không tuân theo các quy 
định này, khiếu nại sẽ bị loại trừ [5]!

Phải loại bỏ mọi loại thảm vì đây không phải là chất nền phù hợp. Thảm 
nằm bên dưới lớp sàn sẽ làm bề mặt sàn chuyển động và gây áp lực mạnh 
lên các vùng cạnh ván. Điều này phá hỏng liên kết mộng và tạo thành khe 
hở. Thảm cũng phải được tháo bỏ vì lý do vệ sinh. Độ ẩm xuất hiện có thể 
dẫn tới việc hình thành nấm mốc và vi khuẩn [6].

Không rải màng nhựa PE trên các lớp nền gỗ như tấm lắp đặt, tấm ván. 
Trước khi lắp đặt trên các lớp nền khoáng sản (bê tông, vữa...), màng chắn 
hơi phù hợp (màng nhựa PE) phải được lắp đặt giống như máng để bảo 
vệ chống ẩm. Các đường viền được lắp chồng lên nhau khoảng 50 mm và 
cố định bằng băng dính nhôm. Trên tất cả các chất nền, lớp lót cách nhiệt 
toàn hệ thống được khuyến nghị sử dụng nhằm cải thiện việc giảm thiểu 
tiếng ồn do va chạm. Lớp lót cách nhiệt được lắp khít ở các “mối nối”, 
không lắp chồng lên nhau [7]. Đảm bảo chắc chắn rằng các mối nối của 
lớp lót cách nhiệt không nằm trực tiếp dưới các mối nối sàn gỗ.

Lắp đặt sàn Binyl
Cần chú ý tuyệt đối quá trình trước và trong khi lắp đặt! Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt! 
Các công việc phủ sàn theo tiêu chuẩn ATV DIN 18365

Tuân thủ chính xác theo các hướng dẫn này, để duy trì đầy đủ quyền lợi bảo hành hợp lệ. 

Dựa vào lĩnh vực ứng dụng, có nhiều cách lắp đặt khác nhau: 

1. Lắp nhanh, không keo 

2. Lắp đặt với Clickguard™: Để lắp đặt trong các cơ sở thương mại, sàn laminate phải được trám kín [9i]. Clickguard™ bảo vệ sàn nhà 
bền lâu chống lại tác động của độ ẩm từ phía trên. Tuy nhiên, sàn có thể được tháo và lắp đặt lại. Tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng 
phù hợp khi sử dụng Clickguard™. Trong trường hợp trám kín sàn, cần cho một lượng vừa đủ Clickguard™ lên trên mặt có rãnh [9i] (cứ 1 x 
cạnh dài, 1 x mặt trước). Cạo lượng Clickguard™ bị rò rỉ trên bề mặt sau tối đa 15 – 20 phút bằng một chiếc bay nhựa. Một cách khác là 
sử dụng dung môi tẩy rửa gia dụng để loại bỏ lượng chất dư. 
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Sàn gỗ công nghiệp Binyl phù hợp để lắp trong phòng tắm riêng. Vui lòng 
tuyệt đối tuân thủ theo các hướng dẫn lắp đặt [9a - 9i]!

Chỉ sử dụng hệ thống sưởi dưới sàn (nước nóng / điện) nếu được lắp đặt 
đúng cách và với điều kiện có thể vận hành ổn định các hệ thống sưởi 
này [11]. Việc cung cấp và lắp đặt hệ thống sưởi dưới sàn phải đáp ứng 
tiêu chuẩn công nghệ hiện hành và được một công ty chuyên môn tiến 
hành theo các tiêu chí về hệ thống sưởi phù hợp. Theo đó, bắt buộc phải 
có một quy trình gia nhiệt và tản nhiệt được ký kết. Hệ thống sưởi dưới 
sàn phải được lắp đặt và vận hành trên toàn bộ diện tích phòng. Không 
được phép sử dụng hệ thống sưởi dưới sàn hoạt động cục bộ. Nhiệt độ 
dưới sàn không được phép vượt quá 27°C tại bất kỳ vị trí nào vào bất kỳ 
thời điểm nào. Bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến hoạt động hoặc lắp 
đặt hệ thống sưởi dưới sàn đều bị loại trừ nếu không tuân thủ theo các 
quy định ở trên. Khiếu nại được xác nhận chỉ trong phạm vi bảo hành và 
các điều khoản bảo hành chung của chúng tôi. Đối với sàn có và không 
có hệ thống sưởi dưới sàn, các thợ lắp phải thực hiện đo và ghi lại số đo 
CM cần thiết trước khi lắp đặt sàn. Các giá trị giới hạn độ ẩm dư được áp 
dụng khi sử dụng hệ thống sưởi dưới sàn [9d]:
 
 Lớp láng nền xi măng:  1,8% CM
 Lớp láng nền canxi sunfat:  0,3% CM

Hệ số chống đọng sương SD của màng chắn hơi được sử dụng [9c] phải 
đạt tối thiểu > 75 m theo tiêu chuẩn EN 12086. Màng phải được đặt sao 
cho đảm bảo lớp phủ đạt tối thiểu 50 mm. Sau đó, các mối nối phải được 
dán lại bằng băng dính để không có khe hở. 

Các quy định về băng dính tương tự với các yêu cầu áp dụng cho màng 
và băng dính phải đảm bảo kết dính vĩnh viễn [9e]. Không sử dụng vật liệu 
lót khác trong phòng tắm [9f].

Mép viền được bít kín bằng cách kéo màng chắn hơi phủ lên toàn bộ 
các bộ phận liền kề theo chiều thẳng đứng. Sau khi lắp ray mép với phần 
che phủ, màng được cắt phẳng ở phía trên phần che phủ [9g].

Sau đó, dùng keo silicone để bít kín khe hở cho phòng tắm [9h].

Để ngăn nước thấm vào công trình, mặt lò xo của mỗi tấm phải được 
gắn ClickGuard™ trước khi được bấm và chèn kín đúng cách trong quá 
trình lắp đặt [9i]. Cần hết sức chú ý sao cho có thể chèn kín không có khe 
hở. Nếu không, nước có thể lọt xuống dưới sàn và dẫn tới hình thành nấm 
mốc và mùi hôi. 

Để lắp đặt nổi, phải chú ý nhiệt trở truyền nhiệt của sàn gỗ và lớp lót cách 
nhiệt. ổng nhiệt trở truyền nhiệt của tất cả các thành phần phải ≤ 0,15 m² 
K/W theo các quy định của tiêu chuẩn DIN EN 14041. Khi sử dụng lớp lót 
cách điện không thuộc phạm vi phụ kiện, sàn gỗ không được bảo hành 
khi lắp nổi trên các lớp láng nền gia nhiệt liên quan đến việc tuân thủ 
nhiệt trở truyền nhiệt tối đa cho phép của công trình tổng thể.

Nếu sàn gỗ đã có sẵn lớp lót cách nhiệt tích hợp, không cần sử dụng 
thêm lớp lót cách nhiệt bổ sung [10].

Khuyến nghị nên xếp loại các tấm trước khi lắp theo mẫu mong muốn và 
theo sắc thái màu, nếu cần. Xử lý với các gói đã mở ngay lập tức!

Lắp đặt: Khuyến nghị: Hãy lắp đặt các tấm theo hướng dọc đến nguồn 
sáng chính [12].

Nếu tường không thẳng, vẽ dạng của tường lên hàng đầu tiên của tấm 
gỗ và cắt các tấm theo các đường vẽ. Bạn cũng đo độ sâu của phòng 
trước khi lắp đặt. Nếu hàng cuối của tấm có chiều rộng nhỏ hơn 5 cm, 
phải chia đều chiều còn lại trên các hàng đầu tiên và cuối cùng của tấm 
để cả hai hàng được cắt theo cùng chiều rộng.

Khuyến nghị: Để dễ dàng cài đặt hơn, lớp lót cách nhiệt toàn hệ thống 
được khuyến nghị sử dụng. Nếu không có lớp lót cách nhiệt, thì nên sử 
dụng quả búa và búa để khóa mối nối ngang an toàn [20].
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Bắt đầu lắp đặt ở góc trái của phòng. Lắp tấm đầu tiên với mặt có rãnh 
vào tường và cố định khoảng cách cạnh bằng miếng nêm. Cần duy trì 
khoảng cách cạnh tuyệt đối từ 12 - 15 mm (khe co giãn) với tường, đường 
ống sưởi ấm, trụ cột, nút chặn cửa .v.v. [13]. 

Chèn một tấm thứ hai ở mặt trước (mặt ngắn) ở góc 30° vào biên dạng 
rãnh của tấm thứ nhất nằm trước đó [14] và sau đó đặt nằm bằng mặt 
sàn Chú ý rằng các cạnh đã được căn chỉnh. Đảm bảo các cạnh này 
không bị lệch và tạo thành một đường thẳng. Việc này là cần thiết để khi 
đặt hàng thứ 2 có thể chèn các tấm vào các biên dạng dọc mà không 
tạo thành khe hở. 

Gắn tấm khác đến cuối hàng 1, theo kiểu lắp đặt này.

Xoay tấm cuối cùng một góc 180° trong hàng [15] để điều chỉnh/cắt xén, 
với mặt trang trí lên phía trên cạnh hàng có sẵn (mặt rãnh trên mặt rãnh) 
và đặt cạnh tường bên phải. Ở mặt trước, cần tính sao cho khoảng cách 
cạnh đạt từ 12 – 15 mm. Đánh dấu và cưa ra theo chiều dài tấm. Tấm 
cuối cùng của hàng thứ 1 được chèn ở góc 30° vào biên dạng rãnh của 
tấm thứ nhất nằm trước đó và sau đó đặt nằm bằng mặt sàn [16]. Chú 
ý rằng các cạnh đã được căn chỉnh. Đảm bảo các cạnh này không bị 
lệch và tạo thành một đường thẳng. 

Để tránh bong tróc viền, mặt trang trí nên được hướng xuống dưới khi sử 
dụng cưa xoi hoặc cưj tròn chay điện.Nếu không thì nên cưa ở mặt trên 
của tấm. Bắt đầu mỗi hàng mới với phần còn lại (dài ít nhất 30 cm) của 
hàng trước [22].

Bắt đầu hàng thứ hai với một nửa bảng (chiều dài ≤ 95cm) hoặc chỉ phần 
còn lại (chiều dài ≥ 30cm) [16, 17]. Qua đó, chèn các miếng theo chiều 
dọc vào biên dạng rãnh của hàng thứ nhất và khớp/uốn vào [17, 18]. 
Độ lệch mối nối ngang chi được chiếm tối thiểu 30 cm từ hàng này sang 
hàng khác.

Chèn tấm thứ hai theo chiều dọc vào biên dạng rãnh của hàng nằm 
trước và đẩy vào một góc 20° từ bên trái sang tấm đã đặt sẵn [19]. Sau 
đó uốn cong xuống và khóa bằng lực từ trên xuống cho đến khi nghe 
thấy tiếng tách [20, 21]. Qua đó, phải cẩn thận để đảm bảo tấm cần 
đặt đã được chèn và dẫn hướng theo chiều dọc một cách sạch sẽ. Nếu 
không sử dụng lớp lót cách nhiệt toàn hệ thống, hãy sử dụng qủa búa và 
búa để khóa cả hai tấm. [20].

Ở các bề mặt lắp đặt có chiều dài hoặc chiều rộng lớn hơn 8 m hoặc ở 
các không gian có góc lớn, yêu cầu phải có khe co giãn (rộng tối thiểu 
2 cm) [23a]. Chỉ nhờ vậy, sàn mới có thể mở rộng hoặc co lại tương ứng 
khi khí hậu thay đổi. Hãy chú ý vấn đề này ngay cả khi lắp đặt tổng thể. 
Ở đây, các diện tích trong các vùng khung cửa không được tính đến 
[23b]. Khe co giãn có thể được che phủ đúng cách với các biên dạng 
phù hợp. Không được chèn các khe co giãn bằng cáp hoặc các vật 
liệu khác. Hãy tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ATV DIN 18365. Các 
khe co giãn và khe cạnh trong lớp nền không nên được đóng bằng lực, 
nếu không thì, tính năng của chúng sẽ bị suy giảm. Các khe co giãn phải 
được giữ khả năng chuyển động theo cấu trúc.
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Đối với đường ống sưởi, phải bỏ qua các lỗ khoan lớn hơn 3 cm so với 
đường kính ống. Cưa, dán keo,nối và dùng miếng nêm để cố định “miếng 
nối” cho đến khi keo cứng lại. Sau đó, che các khe hở bằng các vòng bít 
nhiệt [24, 25, 26].

Rút ngắn khung cửa gỗ sao cho một tấm có lớp cách âm va chạm 
khoảng 2 – 3 mm với phía dưới [27, 28].

Tháo miếng nêm khi lắp.

Để lắp đặt hoàn hảo, cố định tấm ốp chân tường ở khoảng cách 40 - 50 
cm so với tường và chèn các tấm ốp chân tường được cắt phù hợp [31].
 
Vệ sinh và bảo trì

Quét hoặc dùng máy hút bụi dành cho sàn cứng để loại bỏ bụi bẩn 
không bám dính [32].

Đối với việc vệ sinh bảo dưỡng liên tục, chỉ sử dụng biện pháp bảo trì do 
nhà sản xuất sàn khuyến nghị.
Các chất tẩy rửa và đánh bóng với các phụ gia bảo trì như sáp, dầu 
hoặc tương tự như vậy không phù hợp để xử lý bề mặt sàn gỗ công 
nghiệp. Không được đánh bóng sàn [32].

Dùng một miếng vải vi sợi không nhỏ giọt loại tốt để lau các dấu chân và 
bụi bẩn. Tránh ẩm ướt trong mọi trường hợp [33]!

Hết sức chú ý cẩn thận với những lọ hoa, chậu hoa đặt trên sàn, do đó, 
hãy sử dụng một tấm đế chống thấm.

Sử dụng bình xịt vệ sinh hoặc aceton phù hợp để xử lý và loại bỏ những 
bụi bẩn cứng đầu. Không dùng thêm các lớp trám lên bề mặt sàn gỗ.

Chú ý! Hãy bảo vệ sàn khỏi trầy xước hoặc các vết lõm! Sử dụng thảm 
chống bụi đủ lớn ở khu vực lối vào.

Phải dùng miếng lót nỉ cho chân đồ nội thất từ gỗ, kim loại hoặc nhựa. 
Chỉ sử dụng ghế văn phòng có bánh xe mềm (tiêu chuẩn DIN 12529) [35] 
hoặc lót một tấm thảm bảo vệ tiêu chuẩn. Tuân thủ các hướng dẫn này 
sẽ giúp tăng tuổi thọ của sàn gỗ công nghiệp và nhận được bảo hành 
đầy đủ.

Phục hồi hoặc tháo dỡ
Việc thay thế hoặc tháo dỡ không gây hư hỏng đối với các tấm lắp nổi 
trong khu dân cư và thương mại được thực hiện theo chiều dọc trên toàn 
bộ các hàng bằng cách uốn cong khỏi mối nối kín [36]. Sau đó, các tấm 
được uốn cong nằm bằng với mặt sàn ở phía đầu tấm và được nới lỏng 
mối nối [37]. Hãy làm việc đặc biệt tận tâm và cẩn thận để tránh gây hư 
hỏng đối với liên kết mộng.
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