Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
1) Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε :
Γηαηεξήζηε ηηο ζαλίδεο ζηα ζθξαγηζκέλα θνπηηά , γηα 7-10 εκέξεο , ζηελ πεξηνρή
όπνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηόζν απηήο,όζν θαη ηεο
εγθαηάζηαζεο δηαηεξήζηε ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε 16- 19 C ( 61-66 F ) θαη
πγξαζία πεξίπνπ ζε 40-60% .
ΜΗΝ αλνίμεηε ηα ραξηνθηβώηηα πξηλ ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.
ΠΡΟΟΥΗ
Διέγμηε ηηο ζαλίδεο ζε θώο εκέξαο γηα ηπρόλ νξαηά ειιαηώκαηα, θαη ηζεθάξεηε ην
ρξώκα θαη ηελ ύθε πξηλ ηηο εγθαηαζηήζεηε. Πξνηείλνπκε λα εγθαηαζηήζεηε ζαλίδεο
από δηαθνξεηηθέο θνύηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηνρξσκία ζην δάπεδν.
Οπνηνδήπνηε πιηθό πνπ θαιύπηεη ην πάησκα πξέπεη λα αθαηξεζεί ΔΝΣΔΛΩ ρσξίο
λα αθήζεη θαλέλα ζεκάδη ή ππόιεηκκα. Αλ ε θαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο νπηηθά αιιά
θαη θαηαζθεπαζηηθά είλαη θαιή ηόηε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε.
Κακία απαίηεζε θαη επηζηξνθή δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
πξντόλησλ .
2) Έιεγρνο πγξαζίαο :
Σν ππόζηξσκα πξέπεη λα ειεγρζεί από θάπνηνλ εηδηθό κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ
κεραλήκαηνο γηα λα πηζηνπνηήζεη όηη ππάξρεη ην θαηάιιειν επίπεδν πγξαζίαο γηα λα
ηνπνζεηεζεί έπεηηα ην μύιηλν δάπεδν.
Όξην πγξαζίαο ρσξίο ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. Σζηκεληέληα παηώκαηα _<20 CM
(βάξνο) %, άλπλδξα δάπεδα _<5 (βάξνο) %.
Δίλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηαζεί ππεξζύγρξνλνο θξαγκόο ζύκθσλα κε ην πξόηππν
DNI, όηαλ ε εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζε ηζόγεηνπο ή ππόγεηνπο ρώξνπο.
3) Καηέπζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο :
Η θαηέπζπλζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε εμαξηάηαη από ηελ
βαζηθή πεγή θσηόο ζην δσκάηην (παξάζπξα). Οη ζαλίδεο ζα πξέπεη λα είλαη
παξάιιειεο κε ην εηζεξρόκελν θώο
γηα κεγαιύηεξε νκνξθηά. Ωζηόζν, νη αλαινγίεο ηνπ ρώξνπ κπνξνύλ λα ηνληζηνύλ
επηιέγνληαο κηα δηαθνξεηθή θαηεύζπλζε ηνπνζέηεζεο ηνπ μύιηλνπ δαπέδνπ. Αλ νη
ζαλίδεο ηνπνζεηεζνύλ δηαγώληα κπνξνύλ λα θάλνπλ έλα ζηελό δσκάηην λα κνηάδεη
κεγαιύηεξνΣν αλνηρηόρξσκν παξθέ δείρλεη έλα κηθξό δσκάηην λα θαίλεηαη
κεγαιύηεξν.
4) Τπόζηξσκα :
Καηάιιεια ππνζηξώκαηα :
 Σζηκεληέληα δάπεδα
 Άλπδξα δάπεδα

 V100 (E1) ή OSB ζαλίδεο
 Μεηαιιηθά δάπεδα
 Γάπεδα αζθάιηνπ ( AS )
Έιεγρνο δαπέδνπ θαη πξνεηνηκαζία :
Σν ππόζηξσκα πξέπεη λα ειεγρζεί πξηλ λα ηνπνζεηεζνύλ νη ζαλίδεο ζύκθσλα κε ηα
δηεζλή πξόηππα VOD,Part C,DIN 18 365 and DIN 18 356 ‘’Parquet Works ‘’ / EN
13489 , EN 14342 /CPR.
Σν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλό, απνξξνθεηηθό, θαζαξό, νκνηόκνξθν θαη
αλζεθηηθό ζηε ζπκπίεζε θαη ηελ έληαζε, ρσξίο ξσγκέο. Βεβαησζείηε νηη ην
ππόζηξσκα έρεη θαζαξηζηεί θαιά από ιάδηα,κπνγηά, ζνβά, θεξί ζθόλε θαη άιιεο
νπζίεο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ή λα κεηώζνπλ ηελ πξνζθόιιεζε.
Σα δύζθνια δάπεδα, όπσο ηα παιηά καζηηρσηά αζθαιηνζηξσκέλα δάπεδα, πνιύ
απνξξνθεηηθά ή ακκώδε ηζηκεληέληα δάπεδα, παιηά θεξακηθά δάπεδα θιπ.,
ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνεηνηκαζία γηα λα
ζηγνπξέςνπκε νηη έρνπκε έλα αζθαιέο ππόζηξσκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
πξνηόληνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνεηνηκάζηε ην δάπεδν κε ηνλ θαηάιιειν ζηόθν
ή θάπνην άιιν πιηθό αξκνιόγεζεο, ζύκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Με ηα καζηηρσηά αζθαιηνζηξσκέλα δάπεδα είλαη επίζεο απαξαίηεην
λα αθαηξέζεηε ηπρόλ πιεόλαζκα ή ππξηηνύρα άκκν κε έλα δίζθν ηξηβήο θαη λα
ζθνππίζεηε κε ειεθηξηθή ζθνύπα.
Η πξνζθόιιεζε ζε δάπεδα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά θαη παιηά PVC δελ είλαη πηζαλή.
Αλ έρεηε εξσηήζεηο, κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ηκήκα ησλ ηερληθώλ ηεο
εηαηξίαο καο (xylopak@otenet.gr) .
5) Δγθαηάζηαζε πάλσ από ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ ζαο πάλσ από ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε , ην
δάπεδν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζύκθσλα κε ηα πξόηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ππεύζπλνπ
εγθαηάζηαζεο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο.
Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε , βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα ελδνδαπέδηαο
ζέξκαλζεο, έρεη εγθαηαζηαζεί ζε ζπκθσλία κε ην DIN EN 1264 Part 1-4 θαη όηη ε
θαηάιιειε πξνθαηαξθηηθή θάζε έρεη νινθιεξσζεί. Λεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε πάλσ από ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ην
πξνκεζεπηή ζαο.
6) Σαθηηθό θαζάξηζκα
ηεγλό θαζάξηζκα
πλήζσο αξθεί λα θαζαξίδεηε ην παξθέ ζαο κε έλα ζηεγλό μεζθνλόπαλν, απαιή
ζθνύπα ή ειεθηξηθή ζθνύπα. Νσπό ζθνπγγάξηζκα κπνξεί λα γίλεη όπνηε ρξεηάδεηαη.
Απιή ζπληήξεζε
αο πξνηείλνπκε λα θάλεηε ηαθηηθά λσπό θαζάξηζκα κε έλα θαζαξηζηηθό θαηάιιειν
γηα παξθέ, ζύκθσλα κε ην πόζν βξώκηθν είλαη ην δάπεδν ζαο. Καζαξίζηε κε λσπό
ύθαζκα ή ύθαζκα κε κηθξνίλεο γηα νκνηόκνξθν απνηέιεζκα.

Δμνλπρηζηηθή πληήξεζε
Δάλ ην παξθέ ζαο εκθαλίζεη ζεκάδηα θζνξάο πξνηείλνπκε θαζάξηζκα κε εηδηθό
θαζαξηζηηθό παξθέ θαη έπεηηα ζεξαπεία κε ιάδη ζπληήξεζεο.
7) Πξώηεο 8 κέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε
αο ζπληζηνύκε λα κελ ηαιαηπσξείηε ην δάπεδν ζαο ηηο πξώηεο 8 κέξεο κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε, έηζη ώζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ νκνξθηά ηνπ παξθέ κε ηελ γπαιηζηεξή
επηθάλεηα όζν πην πνιύ γίλεηαη. ΜΗΝ κεηαθηλείηε βαξηά αληηθείκελα, ΜΗΝ
θαιύπηεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.
Καζπζηεξείζηε ηελ κεηαθνξά επίπισλ ή εμνπιηζκνύ όζν πην πνιύ κπνξείηε. ΜΗΝ
ρξεζηκνπνηείηε ραιηά. θόλε θαη βξσκηά κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε ειεθηξηθή
ζθνύπα.
Δάλ είλαη απαξαίηεην θαζαξίζηε κε λσπή ζθνπγγαξίζηξα θαη κε ην θαηάιιειν
θαζαξηζηηθό γηα παξθέ. Αλ δελ κπνξείηε λα απνθύγεηε ηελ κεηαθνξά ησλ επίπισλ ή
εμνπιηζκνύ ζαο πξνηείλνπκε λα θαιύςεηε ην δάπεδν κε ραξηόληα.
Παξαθαιώ θαιύςηε κόλν γηα όζν δηάζηεκα είλαη απνιύησο απαξαίηεην.
8) Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο
Οη ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο αλζξώπνπο είλαη θαηάιιειεο θαη γηα
ηα πςειεο πνηόηεηαο μύιηλα παξθέ. Μηα ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πεξίπνπ 20C (68F)
θαη έλα επίπεδν πγξαζίαο πεξίπνπ 50-60% ζεσξείηαη επράξηζην. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζεηε ηελ πγξαζία ηνπ αέξα ζπλερή, ηδηαίηεξα θαηα ηηο ζεξκέο πεξηόδνπο, ζαο
πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ πγξαληήξα, γηα λα απνθύγεηε ηελ ππεξβνιηθή
μεξαζία ηνπ δαπέδνπ. Δάλ ην επίπεδν ηνπ αέξα πέζεη ρακειά, κηθξά θελά κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνύλ ζηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμύ ησλ ζαλίδσλ ηα νπνία όκσο θιείλνπλ
ζπλήζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζεξκήο πεξηόδνπ.
9) Πσο κπνξείηε λα πξνζηαηέςεηε επηπιένλ ην παξθέ ζαο
Γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ παξθέ ζαο ζαο πξνηείλνπκε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηζνράθηα θάησ από θαξέθιεο θαη πόδηα επίπισλ θαζώο θαη θάησ
από ηα ραιάθηα εηζόδνπ.
Σα θαξνύιηα από ηηο θαξέθιεο γξαθείνπ θαη ηηο απιέο θαξέθιεο ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ θαλόλα EN 12529. Υξεζηκνπνηήζηε κόλν ηζνράθηα κε
επέλδπζε ηύπνπ W (καιαθό). Δίλαη επίζεο θαιή ηδέα λα ρξεζηκνπνηήζεηε
πνιπαλζξαθηθά ραιάθηα ζαλ ππόζηξσκα θάησ από πνιπζξόλεο θαη θαξέθιεο
γξαθείσλ.
Παξαθαιώ κεγάιε πξνζνρή ζην θαιό ζηύςηκν ηνπ πθάζκαηνο ή ηεο ζθνπγγαξίζηξαο
πξηλ μεθηλήζεηε λα θαζαξίδεηε ην δάπεδν. ΠΟΣΔ κελ ζθνπγγαξίδεηε κε πνιύ λεξό
ηελ επηθάλεηα ηνπ παξθέ θαη ΠΟΣΔ κελ αθήλεηε πεξίζζην λεξό θαη ζηαγόλεο λεξνύ
επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ παξθέ.
Ο θαζαξηζκόο κε αηκό ΓΔΝ είλαη θαηάιιεινο γηα λα θαζαξίζεηε καζίθ μύιηλα
παηώκαηα.

