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ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU PODŁÓG

Podłogi produkowane przez KACZKAN Z.P.D. wykonane są w całości z wysokiej klasy drewna
o bardzo dobrych parametrach użytkowych i estetycznych. Dzięki zastosowaniu najnowszej
technologii i użyciu certyfikowanych materiałów, oferowane produkty dają gwarancję niezawodności
i naturalnego piękna drewna
I. ZABIEGI POZWALAJĄCE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MONTAŻU PODŁOGI:
Zanim zabierzemy się za montaż podłogi powinniśmy sprawdzić czy podłoże spełnia podstawowe
warunki wytrzymałościowe:


podłoże powinno być suche, równe, wolne od rys i spękań oraz dostosowane do niżej
zawartych informacji;



wytrzymałość podłoża i wiązania klejowego powinna mieć ok. 20 Mpa na ściskanie i min. 2,0
- 3,0 N/mm2 na ścinanie, a w przypadku drewna egotycznego odpowiednio min. 30 Mpa i 3,0
N/mm2;



równość posadzki powinna mieć nie większe prześwity pod łatą 2 m niż 2-3 mm;



prawidłowa wartość wilgotności posadzki dla jastrychu cementowego to maksimum 2% a dla
jastrychu anhydrytowego 0,5% mierzone metodą CM. (przy ogrzewaniu podłogowym
wilgotność posadzki dla jastrychu cementowego to 1,8% a dla jastrychu anhydrytowego
0,3%);



odbiór stanu i wilgotności posadzki powinien być potwierdzony protokołem.

Kolejną pozycją do prawidłowego montażu jest przechowywanie paczek z podłogą w odpowiednich
warunkach:


temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana jest podłoga powinna
oscylować w granicach 18°C -24°C;



wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40-60%;



paczki należy rozpakować bezpośrednio przed układaniem (wilgotność drewna powinna
wynosić około 7% ± 2%);
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elementy, na których zostaną stwierdzone wady podczas układania powinny zostać odłożone,
ponieważ przyklejone elementy z wadami nie podlegają reklamacji.

Układanie podłogi powinno być ostatnią czynnością budowlaną w pomieszczeniu, w którym
montowana jest podłoga. W przypadku dodatkowych prac wykończeniowych, podłogę należy
dokładnie oraz bardzo dobrze zabezpieczyć np. folią i tekturą falistą, falą do dołu.
II. MONTAŻ PODŁOGI:
Abyśmy mogli cieszyć się piękną podłogą, zamontowaną według prawidłowych standardów oraz
w odpowiednich warunkach, zalecamy skorzystanie z usług firm oraz fachowców specjalizujących się
w tej dziedzinie.
Najważniejszym aspektem przy układaniu podłogi są warunki panujące w danym pomieszczeniu.
Temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana zostanie podłoga powinna
oscylować w granicach 18°C – 24°C a wilgotność powietrza powinna wynosić 40 – 60%. Przy takich
uwarunkowaniach możemy przystąpić do dalszego procesu montażu podłóg, dostosowując się do
poniższych uwag:


posadzkę spełniającą wcześniejsze uwarunkowania należy dokładnie odkurzyć i zagruntować
gruntem;



należy używać klejów przeznaczonych do podłóg spełniających odpowiednie wymagania,
zaleca się użycie klejów poliuretanowych, syntetycznych, hybrydowych a przy nakładaniu
wykorzystania odpowiednich narzędzi np. szpachli zębatej. Zaleca się także zachować ogólną
estetykę pracy dla bezpieczeństwa własnego, jak

i poszanowania tak cennego materiału

jakim niewątpliwie jest naturalne drewno (np. deski zanieczyszczone klejem należy czyścić
według wskazań producenta kleju);


przy układaniu desek należy pamiętać, aby rozpocząć od narożnika ściany a pióro deski było
skierowane do siebie oraz, aby zapewnić szczeliny dylatacyjne, oddzielające obszary podłogi
od ściany i elementów stałych konstrukcji budynku (np. przy zastosowaniu klinów
odległościowych 10 – 15 mm);



przy układaniu podłogi powinno się używać narzędzi przeznaczonych i przystosowanych do
układania podłóg drewnianych (w szczególności należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
warstwy wierzchniej, jaki całej konstrukcji deski, gdyż uniemożliwiłoby to wykorzystanie deski
w dalszym procesie układania);
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po zakończonym procesie układania oraz zawiązaniu się kleju, należy usunąć wszystkie kliny
a szczeliny dylatacyjne przykryć odpowiednio dopasowaną listwą przypodłogową;



po zakończonym montażu podłogę zamiatamy i odkurzamy zachowując odpowiednią
ostrożność. Powstałe zabrudzenia podczas układania usuwamy specjalnie przeznaczoną do
tego celu wilgotną ściereczką;



gotową podłogę powinno się zabezpieczyć odpowiednimi środkami do podłóg lakierowanych
oraz olejowanych a dalszą pielęgnacje przeprowadzać według zaleceń producenta.

III. WARUNKI UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH I OLEJOWANYCH:
Producent udziela gwarancji na swoje wyroby, które użytkowane są zgodnie z jego
wytycznymi:
1. PODŁOGI LAKIEROWANE:


temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana jest podłoga powinna
oscylować w granicach 18°C -24°C;



wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40-60%;



pielęgnację podłogi należy prowadzić wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego typu
podłóg. Nie należy stosować środków na bazie silikonu;



uszkodzenia mechaniczne powstałe nie z winy producenta, a więc w trakcie użytkowania, nie
podlegają reklamacji;



częstotliwość

pielęgnacji

podłogi

powinna

zostać

uzależniona

od natężenia ruchu

w pomieszczeniu. Zaleca się ograniczenie jej do zamiatania, odkurzania i przecierania na
sucho;


należy zwracać szczególną uwagę na naniesiony piasek, który niezwłocznie powinien zostać
usunąć z powierzchni desek. Może on powodować liczne drobne uszkodzenia powierzchni,
które nie podlegają reklamacji;



do usuwania w/w zanieczyszczeń należy stosować suche, miękkie szczotki lub miękkie,
wilgotne ściereczki z dodatkiem mydła do tego celu przeznaczonego;



pod wszystkie twarde elementy, które mają styczność z powierzchnią desek, należy podkleić
podkładki filcowe, a pod kółka obrotowe mebli, należy stosować maty podkładowe chroniące
podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi;



pomieszczenia, w których zamontowana jest podłoga drewniana należy wietrzyć, celem
ustabilizowania warunków wilgotnościowych;
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podłóg nie należy przykrywać materiałami, które nie przepuszczają wilgoci i utrudniają ruch
powietrza;



zmiana kolorystyki podłogi pod wpływem działania promieni UV jest cechą naturalną drewna
i materiałów wykończeniowych i nie podlega reklamacji;



podłogę można poddać renowacji poprzez szlifowanie i lakierowanie. Przed przystąpieniem
do odnawiania powierzchni, należy ocenić możliwość wykonania tej operacji oraz określić
głębokości uszkodzeń. Następnie należy zastosować materiały, które zgodnie z zaleceniami
producenta są przeznaczone do tego typu wykończeń;



na ogrzewaniu podłogowym dopuszcza się montaż jedynie deski warstwowej zgodnie
z zaleceniami producenta deski: wygrzewania wylewki, pomiar parametrów atmosfery
w pomieszczeniach i stosowanie materiałów do tego dedykowanych. Wszystkie powyższe
dane muszą zawierać się w podpisanych stosownych protokołach;



należy chronić podłogę przed bezpośrednim działaniem wody lub innych płynów, które trwale
mogą wpłynąć na jakość desek;



wady i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać po ich zaobserwowaniu;



użytkownik ma obowiązek zapoznania całego personelu sprzątającego z warunkami
użytkowania i gwarancji.

2. PODŁOGI OLEJOWANE:
Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne:


parkiet fabrycznie olejowany po ułożeniu i odkurzeniu należy dokładnie umyć Mydłem
olejowym;



w przypadku podłóg o dużym obciążeniu zalecana jest natomiast dodatkowa obróbka Pastą
pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym.

Zwykłe czyszczenie:


na co dzień pielęgnację podłogi olejowanej powinniśmy ograniczyć do odkurzania oraz
zamiatania. Do zmywania podłogi na mokro zalecane jest Mydło do podłóg lub Mydło olejowe.
Mydło nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstewkę ochronną,
która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniami.
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Ważne:


nie należy przecierać podłogi czystą wodą, ponieważ usuwane są wówczas tłuszcze ochronne
soi i kokosu. Nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

Gruntowne czyszczenie:


jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, należy ją gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem,
a następnie dodatkowo Mydłem olejowym, które odtworzy warstewkę ochronną.

Usuwanie plam:


uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem lub Odplamiaczem. Płyn należy rozlać
na plamy i pozostawić na krótki czas, a następnie go wytrzeć. Jeśli trzeba czynność można
powtórzyć. W przypadku plam trudnych, zabrudzone miejsce powinno się delikatnie
przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 360 - 400 i ponownie zaolejować Olejem
pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną.

Renowacja:
Gdy zauważymy, że podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, możemy ją odświeżyć Olejem
pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną. Przez zabiegiem olejowania parkiet należy jednak
gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem i pozostawić na 4-8 godzin do wyschnięcia. Kolejnym
krokiem jest wtarcie Pasty lub Oleju pielęgnacyjnego w drewno. Można to uczynić z pomocą polerki
ręcznej lub maszynowej. W późniejszej kolejności szmatką bawełnianą lub wkładką polerską
polerujemy powierzchnię do uzyskania odpowiedniego efektu.
Ważne informacje:


olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy;



szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie, ponieważ występuje
ryzyko samozapłonu;



po kilku godzinach (przy min 18-20 stopniach C) podłoga nadaje do ostrożnego użytku.
(W razie ewentualnej potrzeby miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, falą do dołu);



przez pierwsze 4-6 dni nie zmywać podłogi na mokro;



nie przecierać podłogi czystą wodą. Usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu
oraz nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Zalecenia dotyczą podłóg proParkiet produkowanych przez KACZKAN Z.P.D. z siedzibą
w Klonowym Dworze.
System ogrzewania podłogowego zapewnia użytkownikom komfort, a stopom przyjemne ciepło.
Drewniane podłogi proParkiet są przystosowane do ogrzewania podłogowego, a dzięki zastosowaniu
najnowszej technologii i użyciu certyfikowanych materiałów dają gwarancję niezawodności
i naturalnego piękna drewna.
Poniższe zalecenia sprawią, że podłoga będzie dobrze spełniała swoje zadanie, a Klient zyska
gwarancję zachowania cech produktu.
Ważne zalecenia producenta przy montażu podłogi na systemie ogrzewania podłogowego:


temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać +27°C. Należy zwrócić szczególną
uwagę na podłoża przykryte wykładzinami i dywanami ponieważ podnoszą one temperaturę
powierzchni o około +2°C;



temperatura podłogi nie może podlegać regularnym i nagłym wahaniom temperatury o więcej
niż 2°C;



ogrzewanie podłogowe musi być zainstalowane pod całą powierzchnią podłogi;



ogrzewanie podłogowe osusza zarówno powietrze, jak i drewno, z którego wykonano podłogę,
dlatego ważne jest utrzymanie względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu na poziomie
od 40% do 60% o każdej porze roku;



nie zalecany jest montaż podłóg drewnianych proParkiet na ogrzewaniu podłogowym
elektrycznym;



należy zapewnić szczeliny dylatacyjne, oddzielające obszary podłogi nie posiadające
ogrzewania podłogowego od powierzchni z ogrzewaniem podłogowym oraz od elementów
stałych konstrukcji budynku;



warstwa oddzielająca podłogę drewnianą od elementów grzewczych układu powinna wynosić
minimum 30 mm;



przed rozpoczęciem instalacji, podłoże musi być suszone przez min. 2 tygodnie;



należy zastosować wygrzewanie wylewki wg instrukcji;



podczas procesu nagrzewania i studzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację
pomieszczeń;
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na 24 godziny przed instalacją podłogi, należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe;



podłogę należy instalować zgodnie z instrukcją montażu;



nie zaleca się korkowych podkładów (mogą pojawić się problemy z przykrym zapachem
bituminu);



nie należy włączać systemu ogrzewania podłogowego w ciągu pierwszych 24 godzin od
montażu podłogi;



wilgotność względna powietrza musi być utrzymana w zakresie pomiędzy 40% i 60%.
Zalecana temperatura pomieszczenia to 18 - 24°C.

