System montażu podłóg
Ogólne zasady montażu podłóg zakupionych w naszych magazynie :
1.
Przed przystąpieniem do montażu deski podłogowej, pierwszą zasadniczą czynnością jest
sprawdzenie wilgotnościomierzem ,wilgotności deski która nie powinna przekraczać
10%,jeżeli tyle posiada możemy przystąpić do montażu. W przypadku gdy wilgotność deski
podłogowej wynosi więcej niż powinna, powinniśmy przełożyć deski przekładkami po dwie
sztuki razem, licem do siebie w pomieszczeniu w którym będą montowane na okres około 3
tygodni w zimie okres ten może się nieco wydłużyć do 4tyg.a nawet do 5tyg. jeżeli chodzi o
podłogę z Modrzewia syberyjskiego. Temperatura powietrza w pomieszczeniu 20-21stopnia,
nie powinna przekraczać więcej niż 22 stopnie w innym razie istnieje potrzeba
zamontowania nawilżaczy powietrza.
2.
Pomieszczenia gdzie będzie montowana deska podłogowa muszą być w zupełności suche,
legary montażowe o odpowiednich rozmiarach np:(45mmx75mm standardowy rozmiar
proponowany przez nas) i odstępach dla każdej grubości oraz obciążenia podłogi. Legary
muszą być suche i proste ,przykręcone do podłoża bez możliwości ruchu w kierunku
bocznym lub pionowym, dokładnie wypoziomowane .
3.
Przykręcanie desek wkrętami do drewna na każdym legarze po uprzednim wywierceniu
otworu na wkręty o średnicy wkręta + - 0,5mm, nigdy nie wkręcamy wkrętów do wpustu,
tylko i wyłącznie do pióra pod kątem 45 stopni. Na legarach lub pod nimi nie mogą
znajdować się żadne elementy powodujące uginanie lub ruch legara oraz deski. Dylatacja
od ścian, okien, drzwi powinna być dopasowana do wielkości pomieszczeń nie mniej jak
15mm.
4.
Po zamontowaniu podłogi następna czynnością którą powinniśmy wykonać jest
przepolerowanie podłogi ,po to ażeby wyeliminować wszelkie nierówności powstałe podczas
montażu. Gdy już to uczynimy możemy przystąpić do lakierowania podłóg. Zalecany przez
nas lakier to Aqua PL-413/30 Jedwabisty Mat dostępny na naszych magazynach. Przed
lakierowaniem podłoga musi być dobrze zeszlifowana (uziarnienie 160-180)-oczyszczone z
pyłów ,olejów ,wosków , silikonów i usunięte z pęcherzy żywicznych. Materiał nakłada się
zazwyczaj trzykrotnie za pomocą wałka do lakierów wodnych. Nie stosować w temperaturze
poniżej 15stopni. Specyfikacja stosowania z użyciem utwardzacza Aqua A480 dodawać
tylko podczas mieszania. Czas przebywania mieszanki lakier/utwardzacz w pojemniku
wynosi maksymalnie 4 godziny.
Schnięcie: do szlifowania : po około 4 godzinach Wyschnięcie: przez noc , co najmniej 14
godzin. Stwardnienie: po 7 dniach
Wartości sprawdzone praktycznie dla temperatury +20stopni i 65% wilgotności względnej
powietrza. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają proces schnięcia.
W razie jakichkolwiek zapytań jesteśmy do dyspozycji pod nr.tel.697-093-188 lub 726-011-881
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