Shtrimi i Quattro Clic
Ju lutemi kini patjetër parasysh para dhe gjatë shtrimit!
Ju lutemi fillimisht lexoni plotësisht udhëzimet e shtrimit!
Punët e shtrimit të dyshemesë orientohen te "Kushtet e përgjithshme teknike të kontratës për shrbimet e ndërtimit"
(ATV) DIN 18365.

Respektoni me saktësi këto udhëzime për ruajutur pretnedimet e plota të garancisë.
Përgatitja: Ju lutemi ruani paketat 48 orë para shtrimit në të njëjtat kushte klimatike si gjatë shtrimit [1].
Kusht i rëndësishëm për montimin dhe ruajtjen afatgjat të vlerës së dyshemesë laminat është një klimë dhome me 15 - 30°C dhe me një lagështi relative të ajrit prej
40 - 70%.
Nevojat për materiale dhe vegla: plastmasë add2 PE, shtresa të poshtme (add2 Pur 2.0, add2 Wodo 5.0), add2 bashkues fugash alumini vetë-ngjitës, add2 pyka
ndarëse, zamk druri/zamk i bardhë D3 (bazuar në PVAc), sharrë, laps, metër që paloset, daltë/levë, leckë e njomë pastrimi [2]
Shtresa për shtrimin e laminatit duhet të jetë e tillë që dyshemeja prej laminati të mund të
vendoset në përputhje me udhëzimet tona.
Si shtresa përshtaten ndër të tjera shtresat minerale (si llaçi, betoni, asfalti),
konstruksionet me pllaka prej ashklave të drurit dhe dyshemetë e drurit. Shtresa duhet të
jetë absolutisht e sheshtë, e thatë, e pastër dhe e qëndrueshme. Disnivelet e dyshemesë
prej më shumë se 2 mm deri 1 m duhet të rrafshohen siç duhet (sipas DIN 18202) [3].
Nivelimi i shtresës mund të përcaktohet më së miri me një mastar ose me një nivelues të
gjatë.
Nuk duhet të ekzistojnë të ngritura, shkallë apo disnivele të ngjashme. Papastërtitë e
kantierit të ndërtimit si suvaja, mbetjet e gipsit ose të ngjashme duhet të hiqen plotësisht.
Çarjet në shtresë duhen klasifikuar gjithashtu si të diskutueshme. Për të kërkuar
pretendimet e plota të reklamimit, duhen respektuar kërkesat e ATV DIN 18365 dhe §4
pika (3) VOB/B.
Kontrolloni panelet për defekte në kushte të mira ndriçimi. Dërrasat me defekte të
dukshme jashtë tolerancave në fuqi, siç janë mospërputhjet në lartësi, shkëlqim, përmasa
dhe në ngjyrë, duhen hequr dhe do të zëvendësohen pa kosto shtesë [4]. Në rastin e
paneleve të përpunuara, ju nuk mund të ngrini më prentendime reklamimi.
Dyshemeja prej laminati shtrohet në mënyrë lundruese dhe nuk lejohet të ngjitet, vidhoset,
gozhdohet apo të fiksohet në ndonjë mënyrë tjetër mbi shtresë. Vendosja e objekteve
shumë të rënda, p.sh. kuzhina inkaso, ka gjithashtu një efekt fiksues. Rekomandohet
që kuzhinat dhe dollapët inkaso të montohen përpara shtrimit dhe që dyshemeja prej
laminati të shtrohet deri vetëm deri pas plintuesit. Nëse nuk respektohen këto kërkesa,
nuk mund të ngrihen pretendime për reklamimin [5]!
Tapetat duhen hequr gjithmonë dhe nuk janë shtresa të përshtatshme. Nga tapeti i shtruar
poshtë dyshemesë prej laminatit, gjatë ecjes mbi sipërfaqen e laminatiti krijohet një lëvizje
amortizuese dhe një presion tepër i fortë në pjesët anësore. Kjo gjë shkatërron lidhjen
gjuhëz-ulluk dhe shkakton një formim të fugave. Tapeti duhet të hiqet gjithashtu për arsye
higjienike. Lagështira e krijuar mund të shkaktojë formimin e mykut dhe baktereve [6].
Keni parasysh, që kjo dysheme prej laminati nuk është i përshtatshëm për dhoma larje, si
p.sh. tualet dhe sauna [7].
Në rastin e shtrimit mbi shtresa minerale, siç janë p.sh. betoni, llaçi i çimentos, llaçi prej
sulfat-kalciumi dhe pllaka prej guri, duhet të kryhet një matje e lagështirës. Lagështira e
mbetur në vijim nuk lejohet të tejkalohet tek llaçi para shtrimit:
Llaç çimento:		
				
Llaç sulfat kalciumi:
				

< 1,8% CM me ngrohje nën dysheme
< 2,0% CM pa ngrohje nën dysheme
< 0,3% CM me ngrohje nën dysheme
< 0,5% CM pa ngrohje nën dysheme

Para shtrimit mbi shtresa minerale të tilla si betoni, llaçi, etj, duhet të shtrohet me patjetër
në formë lugu një plastmasë e përshtatshme për frenimin e avullit (plastmasë PE) për
mbrojtje kundrejt lagështisë. Fletët shtrohen pranë njëra-tjetrës, të mbi-vendosura rreth
50 mm, dhe të fiksuara me shirit fugash alumini add2. Mbi shtresa druri si për shembull
mbi pllaka shtrimi apo dërrasa shtrimi, nuk lejohet të shtrohet një plastmasë PE [8].
Mbi të gjitha shtresat rekomandohet një shtrojë që përputhet me sistemin ( shihni nevojat
për materiale). Shtroja shtrihet me "bashkim", pra jo me mbivendosje. Nëse dyshemeja
prej laminati ka tashmë një shtrojë të integruar, atëherë nuk mund të përdoret një shtrojë
shtesë.
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Përdorimi i sistemit të ngrohjes nën dysheme (ujë i ngrohtë/elektrike) është i mundur
vetëm në rastin e montimit në përputhje me rregullat dhe duke pasur si kusht operimin në
përputhje me rregullat të të njëjtit sistem [9]. Furnizimi dhe instalimi i sistemit të ngrohjes
1

nën dysheme duhet të korrespondojë me gjendjen aktuale teknike dhe duhet të vihet në
funksionim nga një kompani e specializuar në përputhje me kriteret përkatëse të ngrohjes.
Në përputhje me rrethanat duhet të ekzistojë një proces-verbal i nënshkruar i ngrohjes
dhe ftohjes. Sistemi i ngrohjes nën dysheme duhet të instalohet dhe të funksionojë në të
gjithë hapësirën e dhomës. Sistemet e ngrohjes nën dysheme me funksionim të pjesshëm
nuk lejohen. Temperatura prej 27°C në pjesën e poshtme të dyshemesë nuk duhet të
tejkalohet në asnjë moment kohor dhe në asnjë pikë. Çdo lloj pretendimi për reklamim
në lidhje me funksionimin ose montimin e një sistemi ngrohje nën dysheme përjashtohet,
nëse nuk respektohen kërkesat e përshkruara më sipër. Pretendimet ekzistojnë vetëm
në kuadrin e përcaktimeve tona të përgjithshme të garancisë. Për dyshemetë me dhe pa
sistem ngrohje nën dysheme, instaluesi i specializuar duhet të kryejë dhe protokollojë
matjen e nevojshme të CM para instalimit të dyshemesë.
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Në rastin e shtrimeve lundruese, duhet të respektohet rezistencat e kalimit të nxehtësisë
të dyshemesë prej laminati dhe të shtrojës. Shuma e rezistencave të kalimit të nxehtësisë
e të gjithë komponentëve duhet që në përputhje me kërkesat e DIN EN 14041 të jetë
≤ 0,15 m² K/W. Nëse përdoren shtroja, që nuk vijnë nga gama e aksesorëve tanë, në
rastin e shtrimit lundrues mbi dysheme ngrohje, refuzohet çdo shërbim garancie në lidhje
me respektimin e rezistencës efektive maksimale të kalimit të nxehtësisë të të gjithë
konstruksionit.
Këshillohet që ti rendisni panelet para shtrimit sipas modelit të dëshiruar të strukturës
dhe, nëse është e nevojshme, sipas nuancave të ngjyrave. Paketat e hapura përdorini
menjëherë!
Shtrimi:
Në gjendjen fillestare, çdo panel ka një buzë të përreth gjithë panelit [13]. Dyshemeja
prej laminati ofron mundësinë e krijimit sipas dëshirës të bashkimit të gjuhëzës me
ullukun vetëm me forcën e muskujve. Për këtë qëllim, buza në anën përkatëse thyhet
në pikën e paracaktuar të thyerjes [11-13] ose mbetet në gjendjen fillestare. Pas çdo
ndërprerje, sigurohuni që buza e brazdës të shkëputet mirë dhe pastër. Çdo mbetje duhet
të hiqet me kujdes me një daltë.
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Për prodhimin e gjuhëzës, çdo anë e gjatë e panelit mbetet në gjendjen e saj fillestare,
d.m.th. buza e brazdës nuk shkëputet. Për të krijuar gjuhëzën, buza e brazdës shkëputet,
faqja që rezulton është ana e ullukut [11, 12].
Në varësi të modelit të instalimit, buzët e brazdës duhet të priten në njërën ose në të dyja
anët e paneleve [13].
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Pas çdo prodhimi të një ane gjuhëze, duhet të sigurohet që ajo të lidhet në anën e
brazdës së panelit të mëparshëm, për shembull duke i mbajtur të dy panelet së bashku
pa u ngjitur me njëra-tjetrën [14].
Duhet të respektohen rregulloret për asgjësimin e mbetjeve të krijuara.
Figurat e rrotulluara dhe/ose të pasqyruara dhe simetrike janë të mundshme dhe nuk
tregohen në të gjitha kombinimet e mundshme [13].
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Pavarësisht nga modeli i instalimit, çdo panel duhet të ngjitet në të gjitha panelet fqinje.
Për ta bërë këtë, një pikë ngjitëse vendoset te panelet që tashmë janë shtrirë[15]. Pika
ngjitëse aplikohet gjithmonë në panelin që është tashmë në dysheme, jo në panelin që
duhet të vendoset [16]. Shtrimi lundrues mbetet i pa ndikuar nga kjo gjë.
Kur lidhni panelet siç tregohet në figurën [17], ushtroni forcën për të bashkuar panelet
me njëri-tjetrin.. Mos përdorni një çekiç për të bërë lidhjen dhe mos e përkulni panelin
që do të bashkohet.Nutzen Sie für das Herstellen der Verbindung Sipërfaqja e shtruar
nuk duhet t'i nënshtrohet ngarkesave të mëtejshme derisa ngjitësi të jetë ngurtësuar.
Rekomandohet që të ecni mbi dyshemenë laminat me ngjitje jo më herët se pas 90
minutash.
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Nëse ngjitësi del nga fuga ndërsa panelet janë të lidhura, hiqeni atë menjëherë me një
leckë të njomë [18].
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Opsione të pafundme projektimi falë raportit të anëve 4 (gjatësi) me 1 (gjerësi) ose 2 (gjatësi) me 1 (gjerësi).

Në parim, dyshemeja aktuale prej laminat mund të shtrohet në të gjitha drejtimet. Kushti paraprak për këtë është se buza e brazdës është akoma e pranishme në
skajin e jashtëm të sipërfaqes së shtruar, d.m.th. nuk është shkëputur. Sidoqoftë, rekomandohet të ruani një drejtim kryesor të shtrimit.
Modelet e mëposhtme të shtrimit përcaktohen nga ne si mostra standarde.
Modeli kurriz peshku:
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Hapat e mëposhtëm të punës i referohen skemës së treguar në figurën [19]. Nëse paraqitet një drejtim i shtrimit të orientuar ndryshe ose një gjeometri tjetër e
hapësirës, hapat e punës duhet të përshtaten në përputhje me rrethanat.
Si fillim panelet (1) deri të paktën (7) duhet të shtrohen në rendin e paraqitur. Për këtë qëllim, paneli (1) vendoset kudo në hapësirë pa ndonjë ndërprerje të buzës.
Buza e ullukut e panelit (2) thyhet në çdo anë të shkurtër.
Duke mbajtur panelet (1) dhe (2) së bashku, sigurohuni që të dy panelet mund të lidhen me njëri-tjetrin sa më saktë që të jetë e mundur. Nëse ky është rasti, atëherë
një pikë ngjitëse duhet të vendoset në një pjesë të anës së gjatë të panelit (1), ku paneli (2) do të prekë panelin (1). Në vazhdim, paneli (2) duhet të vendoset në
panel (1) siç tregohet, sa më simetrikisht të jetë e mundur dhe me lartësi të saktë [17].
Buza e bordit të panelit (3) thyhet në çdo anë të gjatë. Duke mbajtur panelet (1), (2) dhe (3) së bashku, sigurohuni që të tre panelet mund të bashkohen sa më saktë
që të jetë e mundur. Nëse ky është rasti, atëherë një pikë ngjitëse duhet të vendoset në anën e gjatë të panelit (2) dhe anën e shkurtër të (1) Më pas, paneli (3)
duhet të vendoset në panelet (1) dhe (2) siç tregohet, sa më shumë në mënyrë simetrike dhe me lartësi të saktë [17].
Lidhja e të gjitha paneleve pasuese kryhet në mënyrë analoge me hapat e punës të shpjeguar më parë.
Më pas, bashkimi i përbërë nga panele (1) deri në (7) duhet të zhvendoset me kujdes në pozicionin e dëshiruar në dysheme (psh. mesi i dhomës) në të cilin duhet të
bazohet shtrimi i mëtejshëm.
Kujdes! Mos ushtroni presion të tepërt dhe ngarkesë në tërheqje në lidhjen e panelit pasi ngjitësi ende nuk është forcuar plotësisht.
Si rregull i testuar për shtrimin e mëtejshëm, buzët e grumbulluara të sipërfaqes së shtruar [19] (të trasha, me anësore në të zezë) gjithmonë drejtohen nga jashtë
(dhe në përputhje me rrethanat nuk prishen). Panelet e plota duhet të instalohen derisa asnjë panel i plotë nuk mund të vendoset midis mureve dhe sipërfaqes që
është instaluar tashmë. Zonat e hapura të mbetura duhet të plotësohen në fund.
Shtrimi i sipërfaqeve të mbetura, për shembull panelet (16) deri (18), duhet të orientohet gjithmonë nga sipërfaqja e laminatit për te muri përkatës.
Analogjike me skemën e instalimit më sipër, modeli kurriz peshku mund të shtrohet edhe me format 314 mm x 628 mm. Sekuenca ose numri i paneleve gjatë shtrimit
duhet të përshtatet në gjeometrinë e dhomës.
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Dy anët e shkurtra të një paneli janë të ndryshme. Çdo model shtrimi në të cilin takohen dy anët e panelit të shkurtër duhet të konsiderohet veçmas [20]. Në pjesën
e pasme të secilit panel janë shtypur shigjeta, të cilat duhet të merren parasysh sapo të doni të bashkoni dy anë të shkurtra të panelit. Shtrimi lejohet vetëm nëse të
gjitha shigjetat kanë të njëjtin orientim. Nuk lejohet që dy panele të bashkohen në anën e shkurtër, shigjetat e të cilave tregojnë në drejtime të ndryshme.
Hapat e mëposhtëm të punës i referohen diagramit të treguar në figurën [20]. Nëse paraqitet një drejtim i shtrimit të orientuar ndryshe ose një gjeometri tjetër e
hapësirës, hapat e punës duhet të përshtaten në përputhje me rrethanat.
Radha e parë:
Paneli (1) duhet të vendoset në këndin e pasëm të dhomës. Para kësaj, buza e një ane të shkurtër dhe të gjatë është shkëputur, gjë që tregon të dy kufijtë e dhomës
(muret). Midis mureve dhe dyshemesë laminat duhet të ruhet një distancë skajesh prej përafërsisht 12 mm duke përdorur pykën distancuese.
Paneli (2) thyhet përsëri në një anë të shkurtër dhe një të gjatë. Duke i mbajtur panelet (1) dhe (2) së bashku, sigurohuni që të dy mund të bashkohen sa më saktë
që të jetë e mundur (vini re drejtimin e shigjetës!) [20]). Nëse ky është rasti, atëherë vendosni sferë ngjitëse në anën e shkurtër të panelit (1). Më pas, paneli (2) në
anën e shkurtër të panelit (1) duhet të përdoret sa më shumë në mënyrë simetrike dhe me lartësi të saktë [17].
Analogjike me këto hapa, të gjitha panelet e rreshtit të parë duhet të bashkohen. Paneli i fundit në panelin e rreshtit të parë (3) pamja [20] duhet të shkurtohet me një
sharrë në mënyrë që të ketë afërsisht 12 mm largësi në murin ngjitur (këtu murin djathtas).
Radha e dytë dhe në vijim:
Gjatësia e panelit (4) duhet të shkurtohet me një sharrë në mënyrë që të jetë më e shkurtër se paneli (1), por të jetë së paku 300 mm i gjatë.
Buza e brazdës së panelit (4) duhet të thyhet në njërën nga anët e gjata. Buza e mbetur ende në anën e shkurtër duhet të jetë në të djathtë.
Duke mbajtur panelet (4) dhe (1) së bashku, sigurohuni që të dy panelet mund të lidhen me njëri-tjetrin sa më saktë që të jetë e mundur. Nëse ky është rasti, atëherë
një sferë ngjitëse duhet të vendoset në anën e gjatë të panelit (1) në pjesën në të cilën do të shtrihet paneli (4). Më pas, paneli (4) duhet të vendoset në anën e gjatë
të panelit (1) sa më shumë në mënyrë simetrike dhe në lartësinë e saktë. Dy anët e shkurtra në të majtë gjithashtu duhet të jenë afërsisht simetrike.
Buza e brazdës së panelit (5) thyhet në njërën nga anët e gjata dhe në njërën nga anët e shkurtra. Buza e mbetur ende në anën e shkurtër duhet të jetë në të
djathtë.
Hapat e punës të përshkruara më sipër duhet të përsëriten për shtrimin e mëtejshëm.
Shënim: Për një model të rregullt të dyshemesë anije, panelet (1), (8), (16) etj., si dhe panelet (4), (12), (19) etj. duhet të vendosen me të njëjtën gjatësi.
Analogjike me skemën e shtrimit më lart, modeli i dyshemesë anije gjithashtu mund të shtrohet edhe me format 314 x 628 mm.
Rendi ose numri i paneleve gjatë shtrimit duhet të rregullohet sipas gjeometrisë së dhomës.
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Hapat e mëposhtëm të punës i referohen skemës së treguar në figurën [21a]. Nëse paraqitet një drejtim i shtrimit të orientuar ndryshe ose një gjeometri tjetër e
hapësirës, hapat e punës duhet të përshtaten në përputhje me rrethanat.
Radha e kasetës 1 — Kaseta e parë — Paneli (1) deri (4).
Paneli (1) duhet të vendoset në këndin e pasëm të dhomës. Para kësaj, buza e brazdës së një ane të shkurtër dhe të gjatë është shkëputur, gjë që tregon të dy
kufijtë e dhomës (muret). Midis mureve dhe dyshemesë laminat duhet të ruhet një distancë skajesh prej përafërsisht 12 mm duke përdorur pykën distancuese.
Shkëputni buzën e brazdës së panelit (2) në njërën nga anët e gjata dhe të shkurtra. Duke i mbajtur panelet (2) dhe (1) së bashku, sigurohuni që të dy panelet mund
të bashkohen sa më saktë që të jetë e mundur. Nëse ky është rasti, atëherë vendosni një sferë ngjitëse në anën e gjatë të panelit (1). Më pas, paneli (2) në anën e
gjatë të panelit (1) duhet të përdoret sa më shumë në mënyrë simetrike dhe me lartësinë e saktë [17]. Skajet e shkurtra të paneleve (1) dhe (2) gjithashtu duhet të
jenë me skaj simetrik.
Analogjike me hapat e mësipërm, panelet (1) deri (4) të kasetës së parë duhet të bashkohen së bashku.
Radha e kasetës 1 — Kaseta e dytë — Paneli (5) deri (8).
Kaseta e dytë është e rrotulluar 90° në krahasim me kasetën e parë.
Paneli (5) mund të shkëputet në një anë të gjatë dhe një të shkurtër. Duke e mbajtur panelin (5) së bashku në kasetën e parë, sigurohuni që të gjitha panelet të
bashkohen sa më saktë që të jetë e mundur në lartësi. Nëse ky është rasti, atëherë duhet të vendoset një sferë ngjitëse në anët e shkurtra të paneleve (1) deri
(4). Nachfolgend ist das Paneel (5) an der ersten Kassette möglichst kantensymmetrisch und höhengenau zu platzieren [17]. Buza e gjatë e panelit (1) dhe ana e
shkurtër e panelit (5) gjithashtu duhet të jenë skaj simetrik, d.m.th. kaseta 1 dhe 2 duhet të jenë në një shtrirje.
Analogjike me këto hapa, panelet (6) deri (8) të kasetës së dytë duhet të bashkohen së bashku. Procedurat e përshkruara më lart duhet të përsëriten për të gjitha
kasetat vijuese dhe radhët e kasetave. Panelet duhet të shkurtohen në përputhje me rrethanat për të gjithë kufizuesit e dhomës (muret). Distanca e skajit midis të
gjitha paneleve dhe mureve është gjithmonë 12 mm (përdorni pykën distancuese).
Analogjike me ilustrimin e mësipërm, modeli i kasetës gjithashtu mund të shtrohet edhe me formatin 314 x 628 mm [21b].
Rendi ose numri i paneleve gjatë shtrimit duhet të rregullohet sipas gjeometrisë së dhomës.
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Fugat e zgjerimit (të paktën 20 mm të gjera) janë të nevojshme për shtrimin e sipërfaqeve
me gjatësi ose gjerësi më të madhe se 8 m dhe për dhoma me kënd të fortë [22].
Vetëm atëherë dyshemeja mund të zgjerohet ose tendoset në përputhje me rrethanat në
rast të ndryshimeve klimatike. Ju lutemi ta keni parasysh këtë gjatë shtrimit në shumë
dhoma. Këtu sipërfaqet në hapësirën e kornizave të dyerve duhet të shkëputen.
Fugat e lëvizjes mund të mbulohen profesionalisht me profile të përshtatshme.
Fugat e lëvizjes nuk duhet të mbushen me kabllo ose materiale të tjera. Ju lutemi
respektoni kërkesat sipas ATV DIN 18365. Fugat anësore dhe të lëvizjes në nënshtresë
nuk duhet të jenë të mbyllura me forcë apo të jenë të dëmtuara në funksionin e tyre.
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Fugat e lëvizjes duhet të merren përsipër në mënyrë konstruktive me të njëjtën mundësi
lëvizjeje.
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Për tubat e ngrohjes, vrimat e shpuara që janë 30 mm më të mëdha se diametri i tubit
duhet të lihen jashtë [23]. Sharrojeni, ngjiteni, vendoseni dhe fiksojeni “copëzën e
përshtatjes”, me pykë derisa ngjitësi të jetë ngurtësuar [24]. Pastaj mbuloni ndërprerjet
me manshetat e radiatorit.
Shkurtoni kornizën e derës prej druri në mënyrë që një panel me izolim të tingullit të
ndikimit, duke përfshirë një hendek prej 2 - 3 mm, të vendoset nën të [25, 26].
Hiqni pykat distancuese pas shtrimit.
Për një mbyllje të përsosur, bashkëngjitni kapëset e ristelës së skajit në mur në një
distancë prej 400 - 500 mm dhe lidhni ristelat e skajeve që janë prerë në madhësi të
përshtatur [27].
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Pastrimi dhe mirëmbajtja
Hiqni papastërtitë që nuk ngjiten duke pastruar ose me një fshesë me korrent të
përshtatshme për dysheme të forta.
Për pastrimin e vazhdueshëm të mirëmbajtjes duhet të përdoret vetëm pastruesi ynë
laminat Add2
Lustruesi dhe pastruesi me aditivë për mirëmbajtje si dylli, vaji, etj. nuk janë të
përshtatshme për trajtimin e sipërfaqeve të parketeve laminat. Dyshemeja prej laminati
nuk duhet të lustrohet [28].
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Fshini çdo shenjë gjurme dhe papastërti me një leckë të tharë mirë, pa asnjë pikë uji. Në
të gjitha rrethanat duhet të evitohet lagështira që nuk lëviz [28]!
Kujdes i veçantë duhet të tregohet me vazot e luleve, vazot etj. mbi dyshemenë laminat.
Për këtë përdorni një pjatë të papërshkueshme nga uji.
Papastërtitë e vështira mund të përpunohen dhe hiqen me një spërkatës pastrues të
përshtatshëm ose aceton. Mos aplikoni vulosës shtesë në sipërfaqen e dyshemesë
laminat.

Kujdes! Mbroni dyshemenë nga gërvishtjet ose shtypjet! Në zonat hyrëse përdorni një
tapet grumbullues papastërtish me madhësi të mjaftueshme.

Këmbët e mobileve prej druri, metali apo plastike duhet të jenë të pajisura me gomina
kundra rrëshqitjes. Karriget e zyrave përdorini vetëm me mbështetëse të buta të karrigeve
(DIN 12529) [29] ose vendosni një tapet standard mbrojtës. Duke marrë parasysh këto
udhëzime, ju do të rrisni vlerën e ruajtjes së dyshemesë tuaj prej laminati dhe do të
siguroni edhe pretendimet e plota të garancisë.

Rivendosja apo çmontimi

Zëvendësimi pa i shkatërruar ose ri-montimi i kësaj dyshemeje prej laminat lundrues nuk
është i mundur për shkak të ngjitjes në të tërthortë dhe gjatësor. Prandaj panelet nuk
mund të përdoren përsëri pas çmontimit.
Deponimi duhet të kryhet me mbetjet komerciale.
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