BambooSupreme (2 rétegű padló) – lerakási útmutató
Telepítés előtt
• Ahhoz, hogy a padló akklimatizálódni tudjon, tegye a
bambusz padlót abba a helyiségbe, ahol fel fogja
használni legalább 48 órán keresztül, saját lezárt fólia
csomagolásában, vagy dobozban, szobahő-mérsékleten
18 ° -20 ° C-on (50-65% páratartalom mellett).
• Felhívjuk figyelmét, hogy a felület, amelyre a padló
lerakásra kerül, legalább 18 ° C-os kell, hogy legyen. A
padlót bármilyen aljzatra le lehet rakni, amely sima,
repedések nélküli, száraz, tiszta és stabil.
• Túl nagy páratartalom káros hatással van a padlóra.
Legnagyobb megengedett páratartalom sub padló:
homok cement 1,8%, forgácslap 7-9%, anhidrit padlók
0,3%.
Kérjük, vegye figyelembe
• A bambusz egy természetes termék! Ezért színbeli és
felületi eltérések előfordulhatnak a különböző dobozok
között. Mindig keverje össze a különböző dobozok
tartalmát.
• A telepítés előtt azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a
padló nedvességtartalmát, méret, szín eltéréseit és az
esetleges
sérüléseket.
Nem
tudjuk
elfogadni
reklamációját, amennyiben a padlót már lerakták.
• A padló lerakása mindig egy befejező építési feladat
bármely építési projektben, annak érdekében, hogy ne
sérüljön a padló felülete. Legyen óvatos, ha
ragasztószalaggal dolgozna a padló felületének
megóvása érdekében, mivel ez károsíthatja a padló
felületét.
• Érdemes filc párnát tenni a bútorok és székek lábára,
hogy ne sérüljön meg a padló felülete.
• A portól és homoktól védeni kell a padlót, koszfogó
szőnyeget kell helyezni a szoba bejárata elé és után.
Ideális szobai körülmények
• A szoba hőmérséklete kb. 18-20 ° C; a levegő
páratartalma 50-65%.
• A téli hónapokban, a szoba levegője nagyon száraz.
Az állandó páratartalom fenntartása érdekében kerámia
párásítókat kell felszerelni a radiátorokra (vagy
kályhára),
a
nagyobb
szobákban
elektromos
légpárásítók szükségesek. Nyáron és ősszel, amikor a
levegő páratartalma magas, biztosítani kell, hogy a
szoba jól szellőzzön. Amennyiben ezek a feltételek nem
teljesülnek, csavarodás, zsugorodás és elmozgás fog
bekövetkezni. Ellenőrizze a levegő
páratartalmát
higrométer segítségével.
A ragasztás
• Ezt a padló típust teljes felületén fel kell ragasztani az
aljzatra. Fel lehet ragasztani közvetlenül az esztrich
rétegre (mint például homok cement és anhidrit), ha az
sima, repedések nélküli, száraz, tiszta és stabil.
• Mivel a telepítés anyagismeretet és eszközöket
igényel, ezért a szakszerű munkavégzés érdekében
szakember végezze a lerakást.
Ajánlott ragasztók:
• 2 komponensű poliuretán ragasztók. Felhívjuk
figyelmét, hogy az edzővel rendelkező
ragasztók száradása után a felületről csak
mechanikusan távolíthatóak el, ami a járófelület

bevonatának (lakk, olaj stb.) sérüléséhez
vezethet.
• A porózus felületekre történő ragasztás esetén
diszperziós ragasztókat (alacsony víztartalom
mellett) vagy alacsony oldószer tartalmú
műgyanta ragasztókat is lehet használni.
• Rugalmas ragasztó rendszerek, mint 1komponensű Poliuretán vagy Silan típusú
ragasztók csak akkor lehet használni, ha:
o Nyíró szilárdság Ts> 1,4 N / mm2 (3
nap átlagos 23 Celsius fok / 50%
levegő páratartalom mellett).
o Nyíró nyúlás y> = 0,5 (3 nap átlagos 23
Celsius fok / 50% -os páratartalom
mellett).
Minden esetben tartsa be az alkalmazott ragasztó
gyártójának használati útmutatóját.
A kezeletlen parketta befejezése
• Kezeletlen parkettáknál: miután a ragasztó
megszilárdult a padlót fel kell csiszolni és a hézagokat
tömíteni (pl. a csiszolóporból kevert javítópasztával).
• utána bambusz parketta felületét védeni kell: lakkozott,
olajozott vagy viaszolt felületkezelővel. Olajozásnál
vegye figyelembe a bambusz sűrű felszíni szerkezetét,
így csak vékonyan olajozza és a rétegek között hagyja
megszáradni.
A
választott
felületkezelő
anyag
felhasználási
útmutatója
alapján
végezze
a
felületkezelést.
Karbantartás és tisztítás
• Kezdeti karbantartás: ha egy gyárilag felületkezelt
parkettát (lakkozott vagy olajozott), telepítünk, akkor a
lerakás után a parketta felületét az ajánlott tisztítószerrel
meg kell tisztítani a szennyeződések eltávolítása
érdekében.
• előre olajozott (WOCA-val) parkettánál: a parkettát
lerakás után mindjárt újra kell olajozni, hogy kialakuljon
a megfelelő felületvédelem.
• Tisztítás és ápolás: A bambusz élettartamát a
rendszeres tisztítás és karbantartás jelentősen
megnöveli.
•
További
információkért
keresse
fel
a
www.woodcaredenmark.com és az
előre olajozott
termékeknél a www.bona.com oldalakat.
Kiegészítő megjegyzés
Fontos, hogy az összes felsorolt lerakási információra
kellő figyelmet fordítsanak és betartsák a lerakás
technológiáját.
Bizonyos
esetekben
az
egyéni
körülmények (helyszín, aljzat és speciális telepítési
eljárások) eltérőek lehetnek és a megadott lerakási
információk általános szabályozásán is kívül eshetnek,
ezekben az esetében kérdéseivel forduljon a
forgalmazóhoz.
A legújabb verzió angol nyelven letölthető a
www.moso.eu oldalról.
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padlófűtés: Ez a parketta telepíthető – bizonyos feltételekkel - melegvizes
padlófűtéshez.
Lásd: a következő oldalon

MOSO® bambusz padló - padlófűtéshez
Nem minden MOSO® bambusz padló alkalmas padlófűtés rendszerhez. A lerakási útmutató vagy a
MOSO® padló adatlapja tartalmazza, hogy alkalmas-e a padló padlófűtéshez, vagy sem.
előfeltételek
Abban az esetben, ha MOSO® padló alkalmas padlófűtéshez, győződjön meg róla, hogy az alábbi
feltételek teljesülnek-e:
• A telepítés csak akkor lehetséges, ha meleg vízzel üzemel a padlófűtési rendszer (tehát nem
elektromos a rendszer).
• A telepítésre csak akkor kerülhet sor, miután megállapították az aljzat nedvességtartalmát
valamilyen CM módszerrel. Az így megállapított értéknek a szerelési utasításban megjelölt érték alatt
kell lennie.
• A födém legalább 50 mm vastag kell, hogy legyen (minimális távolság a csövektől: 35 mm).
• A padlót szakszerűen kell leragasztani az aljzathoz.
• A padlót olyan ragasztóval kell leragasztani, amely alkalmas a padlófűtés rendszerhez.
• A padló felületi hőmérséklete nem lehet több mint 27 ° C.
• Hőmérséklet "észlelési matricát" kell tenni minden fűtési körre.
• A telepítés során a födém felületi hőmérséklete 18-21 ° C körüli, a relatív páratartalom kb. 55%
legyen.
• A telepítés megkezdése előtt a padló fűtési rendszert ki kell kapcsolni, és az aljzatnak le kell hűlnie.
• A fűtési rendszer nem használható 2 hétig a telepítés után. A rendszert lassan kell felmelegíteni és
a hőmérséklet soha ne haladja meg a 27 ° C-ot.
• Amikor MOSO® parkettákat padlófűtésre telepítik, előfordulhat a parketták közötti illesztéseknél
mozgás, szinteltérés. Ezek minimalizálása érdekében a helység optimális klímája: hőmérséklet kb.
21 ° C, 40-65% -os relatív páratartalom.

