Τοποθέτηση - O.R.C.A. Moisture Defense Technology
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 σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς και σε μπάνια ιδιωτικής χρήσης, μπορεί προαιρετικά να εφαρμοστεί
σφράγιση [8f]. 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) [8f] (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.
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 είναι μία θερμοκρασία χώρου 15 –
 30°C και σχετική υγρασία αέρα 40 – 70%.
Υλικά και απαιτούμενα εργαλεία: Μεμβράνη ΡΕ, Στεγανωτική ταινία αλουμινίου για αρμούς, σφήνες, βοήθημα τοποθέτησης, απόσβεση θορύβων, πριόνι, μολύβι, μέτρο [2]
Ενδεχομένως Clickguard™, στόκος αρμών
Το υπόστρωμα για την τοποθέτηση του δαπέδου πρέπει να είναι έτσι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το δάπεδο 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 2 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:		
τσιμέντο ανυδρίτη:		

χωρίς θέρμανση δαπέδου < 2,0% CM
χωρίς θέρμανση δαπέδου < 0,5% CM

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πλατύσκαλα, σκαλοπάτια ή παρόμοιες ανομοιομορφίες. Ενδεχόμενοι ρύποι στο εργοτάξιο όπως υπολείμματα από σοβά, γύψο ή παρόμοια υλικά πρέπει
να αφαιρεθούν πλήρως. Ενδεχόμενες ρωγμές στο υπέδαφος πρέπει επίσης να θεωρηθούν
ανησυχητικές. Για να έχετε πλήρες δικαίωμα άσκησης αξιώσεων διαμαρτυρίας, πρέπει να
τηρήσετε τις προδιαγραφές του προτύπου DIN 18365 περί γενικών προϋποθέσεων τεχνικών
συμβάσεων (ATV) και του άρθρου 4 παρ. 3 του γερμανικού κανονισμού περί αναθέσεων και
συμβάσεων κατασκευαστικών υπηρεσιών (VOB/B).
Ελέγξτε τα πάνελ σε καλά φωτισμένο σημείο για ενδεχόμενα ελαττώματα.
Σανίδες με ορατά σφάλματα εκτός των τιμών ανοχής που ισχύουν, όπως αποκλίσεις στο
ύψος, τη λάμψη, τις διαστάσεις και το χρώμα πρέπει να αποσυρθούν και μπορούν να αντικατασταθούν δωρεάν [4]. Όταν κατεργαστείτε τα πάνελ δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να
προβάλετε διαμαρτυρίες.
Το δάπεδο τοποθετείται πλωτά και δεν στερεώνεται επάνω στο υποδάπεδο (π.χ. με
βίδωμα, κάρφωμα κ.λπ.). Μην συναρμολογείτε εντοιχισμένες κουζίνες επάνω στο έτοιμο
τοποθετημένο δάπεδο λαμινέιτ. Τοποθετήστε το δάπεδο λαμινέιτ γύρω από την εντοιχισμένη κουζίνα και χρησιμοποιήστε ενδεχομένως μία επένδυση. Η τοποθέτηση πολύ βαριών
αντικειμένων, όπως π.χ. εντοιχιζόμενων κουζινών, έχει επίσης επίδραση στη στερέωση
του δαπέδου. Συνιστάται να συναρμολογήσετε εντοιχιζόμενες κουζίνες και εντοιχιζόμενες
ντουλάπες πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου και να τοποθετήσετε το δάπεδο laminate
μέχρι το πίσω μέρος της μπάζας. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προδιαγραφών δεν
μπορεί να ασκηθεί καμία αξίωση διαμαρτυρίας!
Σε περίπτωση επαγγελματικής κόλλησης, ο τεχνικός τοποθέτησης υποχρεούται να παράσχει
τη νόμιμη εγγύηση. Ο κατασκευαστής έχει πραγματοποιήσει δοκιμές και έχει εγκρίνει τις
παρακάτω κόλλες: UZIN MK92s-KE86, MAPEI ULTRABOND ECO S958 1K
Εάν χρησιμοποιηθεί άλλη κόλλα, αυτή πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευής και πρέπει να
προηγηθεί συνεννόηση με τον κατασκευαστή της για τον τομέα εφαρμογής.
Οι μοκέτες πρέπει να αφαιρούνται πάντα και δεν αποτελούν κατάλληλα υποστρώματα. Σε
περίπτωση που κάτω από το δάπεδο υπάρχει τάπητας, η επιφάνεια του δαπέδου υποχωρεί παλίνδρομα και ασκείται υψηλή πίεση στην περιοχή των ακμών. Έτσι καταστρέφετα ο
σύνδεσμος εγκοπής – προεξοχής και ανοίγει αρμός. Αλλά εκτός αυτού η μοκέτα πρέπει να
αφαιρεθεί για λόγους υγιεινής. Δημιουργία ενδεχόμενης υγρασίας μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων [6].
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 τοποθετούνται η μία
δίπλα στην άλλη αλληλοκαλυπτόμενες περ. 50 mm και στερεώνονται με στεγανωτική ταινία
αλουμινίου για αρμούς. Για μεγαλύτερη μείωση του κτυπογενούς ήχου, σε όλα τα υπεδάφη
συνιστάται ένα μονωτικό υπόστρωμα που να ταιριάζει με το σύστημα δαπέδου. Το μονωτικό
υπόστρωμα τοποθετείται «αρμός με αρμό», δηλαδή όχι αλληλοκαλυπτόμεναt [7]. Προσέξτε
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Το δάπεδο ενδείκνυται για τοποθέτηση σε μπάνια ιδιωτικής χρήσης. Λάβετε οπωσδήποτε
υπόψη τις οδηγίες τοποθέτησης [8a - 8f]! Συνιστάται να μην αφήνετε να στεγνώσουν στο
δάπεδο υγρά πατάκια μπάνιου, χαλάκια, πατάκια δαπέδου κτλ. μετά τη χρήση τους.
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οι ενώσεις του μονωτικού υποστρώματος να μη βρίσκονται ακριβώς κάτω από τους αρμούς
του δαπέδου.

Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών SD της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης
φραγής ατμών [8b] πρέπει να έχει ελάχιστη τιμή > 75 m σύμφωνα με το πρότυπο EN 12086.
Η μεμβράνη πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 50 mm. Στη συνέχεια κολλήστε τους αρμούς με μια αυτοκόλλητη ταινία χωρίς κενά.
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Οι απαιτήσεις για την αυτοκόλλητη ταινία πρέπει να ισοδυναμούν με αυτές για τη μεμβράνη και η αυτοκόλλητη ταινία πρέπει να διασφαλίζει μια ανθεκτική κόλληση [8c]. Σε μπάνια
συνιστούμε για λόγους υγιεινής να μη χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο υλικό υποστρώματος.
Η στεγανοποίηση στα άκρα πραγματοποιείται τραβώντας τη μεμβράνη φραγής ατμών
επαρκώς κάθετα σε γειτονικά δομικά τμήματα. Μετά τη συναρμολόγηση της ράγας τέρματος με το προφίλ κάλυψης, η μεμβράνη κόβεται πρόσωπο πάνω από το προφίλ κάλυψης
[8d].
Στη συνέχεια, ο αρμός σφραγίζεται με στεγανοποιητικό σιλικόνης για μπάνια [8e]. Μια άλλη
δυνατότητα για τη στεγανοποίηση ακμών (ιδίως στην περιοχή της μπανιέρας, του νιπτήρα
και της λεκάνης) είναι η χρήση κορδονιού PE. Το κορδόνι πιέζεται μετά την τοποθέτηση
στον αρμό μεταξύ δαπέδου και ακμής και ύστερα σφραγίζεται προς τα πάνω με στεγανοποιητικό σιλικόνης.

OPTIONAL
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Για να μη διεισδύσει νερό στην κατασκευή, μπορεί προαιρετικά κατά την τοποθέτηση
και πριν από το κούμπωμα να επενδυθούν όλες οι ελατηριωτές πλευρές κάθε πάνελ με
ClickGuard™ και να σφραγιστούν αντίστοιχα [8f]. Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι η σφράγιση
δεν έχει κενά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να εισχωρήσει νερό κάτω από το δάπεδο
και να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας και δυσάρεστης οσμής.
Εάν το δάπεδο laminate διαθέτει ήδη ένα ενσωματωμένο μονωτικό υπόστρωμα, δεν πρέπει
να χρησιμοποιηθεί πρόσθετο μονωτικό υπόστρωμα [9].
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Η χρήση συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης (ζεστό νερό / ηλεκτρικές συνδέσεις) είναι
δυνατή μόνο σε περίπτωση ενδεδειγμένης συναρμολόγησης και με την προϋπόθεση ότι
η θέρμανση λειτουργεί σωστά [10a]. Η παράδοση και η εγκατάσταση της ενδοδαπέδιας
θέρμανσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και η
θέρμανση πρέπει να τεθεί σε λειτουργία από μια εξειδικευμένη εταιρεία σύμφωνα με τα
αντίστοιχα κριτήρια θέρμανσης. Αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει ένα υπογεγραμμένο πρωτόκολλο θέρμανσης και ψύξης. Η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να τοποθετηθεί και να
χρησιμοποιηθεί σε όλη την επιφάνεια στο χώρο. Απαγορεύονται τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης που λειτουργούν μερικώς. Σε καμία χρονική στιγμή και σε κανένα σημείο
δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της θερμοκρασίας των 27 °C που υπάρχει στην κάτω
πλευρά του δαπέδου. Αποκλείεται κάθε αξίωση διαμαρτυρίας σε σχέση με τη λειτουργία
ή τη συναρμολόγηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, όταν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις που
περιγράφονται παραπάνω. Αξιώσεις μπορούν να υπάρχουν μόνο στο πλαίσιο των γενικών
ορών εγγύησης της εταιρείας μας. Για υποδάπεδα με και χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση,
ο ειδικός τεχνικός επίστρωσης δαπέδων πρέπει να προβεί στην απαραίτητη μέτρηση CM
πριν από την εγκατάσταση του δαπέδου και να την πρωτοκολλήσει. Ισχύουν οι παρακάτω
οριακές τιμές αναφορικά με την υπολειπόμενη υγρασία σε περίπτωση χρήσης ενδοδαπέδιας
θέρμανσης [10b]:
Στρώση από τσιμέντο:
Στρώση από θειικό ασβέστιο:
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> 1,8% CM
> 0,3% CM

Στην πλωτή τοποθέτηση πρέπει να προσέξετε τις αντιστάσεις θερμοδιαπερατότητας του
δαπέδου και του μονωτικού υποστρώματος. Το άθροισμα της θερμοπερατότητας όλων των
εξαρτημάτων πρέπει να ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 14041
≤ 0,15 m2 K/W. Σε περίπτωση χρήσης μονωτικών υποστρωμάτων, τα οποία δεν προέρχονται από την γκάμα αξεσουάρ, ακυρώνεται κάθε εγγύηση για πλευστή τοποθέτηση σε
θερμαντικά δάπεδα σχετικά με τη διατήρηση της αποτελεσματικής μέγιστης επιτρεπόμενης
θερμοπερατότητας όλης της κατασκευής.
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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

2

12a

12b
Length (L)
Width (W)

R
(min. 12 mm)

8m

12 mm

10 m

15 mm

12 m

18 mm

15 m

23 mm

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.
Σύσταση: Για καλύτερη άνεση στην τοποθέτηση συνιστάται ένα μονωτικό υπόστρωμα που
να ταιριάζει με το σύστημα δαπέδου.
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.
Τηρείτε οπωσδήποτε απόσταση ακμών R (αρμός διαστολής σε mm) από τον τοίχο,
από σωλήνες θέρμανσης, κολόνες, στοπ πορτών κτλ. [12a, 12b]. Για να υπολογίσετε την
απόσταση από τον τοίχο, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο:
R [mm] = 1,5 x L [m] ή R [mm] = 1,5 x W [m]
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Προσθέστε ένα δεύτερο πάνελ μετωπικά (μικρή πλευρά) υπό γωνία 30° προς το προφίλ
με την εγκοπή του πρώτου πάνελ που τοποθετήσατε προηγουμένως [13] και στη συνέχεια
αποθέστε το επίπεδα στο δάπεδο. Προσέξτε ώστε οι διαμήκεις ακμές να είναι ευθυγραμμισμένες, να μην παρουσιάζουν καμία μετατόπιση, καθώς και να βρίσκονται σε ευθεία
γραμμή. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε κατά την τοποθέτηση της 2ης σειράς τα πάνελ να μην
δημιουργούν αρμούς στα διαμήκη προφίλ.
Προσθέστε περαιτέρω πάνελ μέχρι το τέλος της 1ης σειράς με αυτό τον τρόπο τοποθέτησης.
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Περιστρέψτε το τελευταίο προφίλ της σειράς [14] 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 προσέξτε
την απόσταση ακμών R (αρμός διαστολής σε mm). Σημαδέψτε το μήκος του πάνελ και
κόψτε το κατάλληλα. Προσθέστε το τελευταίο πάνελ της 1ης σειράς επίσης υπό γωνία 30°
προς το προφίλ με την εγκοπή του πρώτου πάνελ που τοποθετήσατε προηγουμένως και
στη συνέχεια αποθέστε το επίπεδα στο δάπεδο [15]. Προσέξτε ώστε οι διαμήκεις ακμές να
είναι ευθυγραμμισμένες, να μην παρουσιάζουν καμία μετατόπιση, καθώς και να βρίσκονται
σε ευθεία γραμμή.
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) [21].
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Αρχίστε τη δεύτερη σειρά με ένα μισό πάνελ (μήκος ≤ 95 cm) ή με αυτό το υπόλοιπο
(μήκος ≥ 30 cm) [15, 16]. Για το σκοπό αυτό, τοποθετήστε το κομμάτι πάνελ κατά μήκος
στην αυλάκωση προφίλ της 1ης σειράς και σταματήστε το με στοπ / γωνιάστε το. [16, 17].
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 [18]. Στη συνέχεια, γωνιάστε προς τα κάτω και κουμπώστε το με πίεση από πάνω
μέχρι να ακουστεί ένα κλικ [19, 20].
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Σε επιφάνειες τοποθέτησης μήκους ή πλάτους άνω των 12 m και σε χώρους με πολλές
γωνίες, καθώς και σε χώρους με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, συνιστώνται αρμοί
διαστολής (ελάχ. πλάτος 2 cm) [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. Οι αρμοί διαστολής δεν επιτρέπεται να γεμίζουν με καλώδια ή άλλα υλικά. Ακολουθήστε τις απαιτήσεις που ορίζει το ATV DIN 18365. Δεν επιτρέπεται να κλείνετε με μόνιμη κάλυψη ή άλλους τρόπους που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν
τη λειτουργία τους, αρμούς διαστολής ή περιμετρικούς αρμούς στο υπόστρωμα. Οι αρμοί
διαστολής πρέπει να αναλαμβάνονται και από την κατασκευή, η οποία πρέπει να παρέχει
ανάλογες δυνατότητες κίνησης.

3

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].

24

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.

23

Για ένα τέλειο τελείωμα στερεώστε τα κλιπ σοβατεπί σε απόσταση 40 – 50 cm στον τοίχο
και τοποθετήστε τα κατάλληλα κομμένα σοβατεπί O.R.C.A. [30].

Καθαρισμός και συντήρηση

25

26

Τις ακαθαρσίες που δεν έχουν κολλήσει τις καθαρίζετε με σκουπάκι ή με ηλεκτρική σκούπα
κατάλληλη για σκληρά δάπεδα [31].
Για τον τακτικό καθαρισμό συντήρησης χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό δαπέδων με
τεχνολογία O.R.C.A. που προτείνει ο κατασκευαστής του δαπέδου. Γυαλιστικά και καθαριστικά με φυτικά πρόσθετα όπως κερί, λάδι κτλ. δεν ενδείκνυνται για την επεξεργασία των
επιφανειών δαπέδων. Το δάπεδο δεν επιτρέπεται να γυαλιστεί. Περισσότερες υποδείξεις
θα βρείτε στις αντίστοιχες οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας.
Kαθαρίζετε τα ίχνη βαδίσματος και τις ακαθαρσίες με ένα καλά στυμένο πανί. Αποφύγετε
τη στάσιμη υγρασία! Αυξάνει μεταξύ άλλων τον κίνδυνο ατυχήματος. Για αυτό συνιστούμε
να σκουπίζετε αμέσως την υγρασία [32]!
Αυξημένη προσοχή απαιτείται σε γλάστρες λουλουδιών, βάζα κτλ. που στέκονται στο δάπεδο. Χρησιμοποιήστε μια αδιάβροχη βάση. Συνιστάται να μην αφήνετε να στεγνώσουν στο
δάπεδο υγρά πατάκια μπάνιου, χαλάκια, πατάκια δαπέδου κτλ. μετά τη χρήση τους.

28

27

Επίμονες ακαθαρσίες καθαρίζονται με κατάλληλο σπρεϊ καθαρισμού ή με ασετόν στο
σημείο του λκέ. Μην εφαρμόζετε πρόσθετα σφραγιστικά στην επιφάνεια του δαπέδου.
Προσοχή! Να προστατεύετε το δάπεδο από γρατσουνιές ή πέση από μυτερά βαριά αντικείμενα! Σε περιοχές εισόδου να χρησιμοποιείτε αρκετά μεγάλο χαλάκι.
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30

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. Τηρώντας αυτές τις υποδείξεις διατηρείτε την αξία του
δαπέδου σας και την πλήρη ισχύ της εγγύησης.

Ανάκτηση ή αποσυναρμολόγηση

Η αντικατάσταση ή αποσυναρμολόγηση, χωρίς καταστροφή, των σανίδων με πλωτή τοποθέτηση σε χώρους κατοικιών ή επαγγελματικούς χώρους, επιτυγχάνεται λύνοντας πρώτα
υπό γωνία, μία ολόκληρη κατά μήκος σειρά από την ασφάλισή της [34]. Στη συνέχεια, καθώς τα πάνελ βρίσκονται οριζόντια πάνω στο δάπεδο, λυγίζονται από τη μεριά της στενής
πλευράς και η σύνδεση λύνεται [35]. Εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή, για να αποφύγετε
ζημιές κατά μήκος της εσοχής και προεξοχής στις πλευρικές ακμές των σανίδων.
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