Lögn á Quattro Clic
Fylgið skilyrðislaust fyrir og á meðan á lögn stendur!
Lesið fyrst leiðbeiningarnar um lögn algjörlega í gegn!
Framkvæmd gólflagnarinnar er í samræmi við „Almennar tæknilegar samningsskuldbindingar við byggingaframkvæmdir“ (ATV) DIN 18365.

Fylgið þessum fyrirmælum nákvæmlega til að ábyrgðarkröfur haldi gildi sínu að fullu.
Undirbúningur: Geymið pakkana í tvo sólarhringa fyrir lögnina við sömu loftslagsaðstæður og við lögnina sjálfa [1].
Það er mikilvægt skilyrði við lögn og góða endingu á plastparketinu að hitastig í rýminu sé 15 – 30°C og hlutfallslegur loftraki 40 – 70%.
Nauðsynlegur efniviður og verkfæri: add2 PE-filma, undirlag (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 állímband fyrir sjálflímandi samskeyti, add2 bilfleygar, viðarlím/hvítt
lím D3 (á PVAc grunni), sög, blýantur, tommustokkur/málband, sporjárn/meitill, blaut tuska [2]

Undirlagið fyrir plastparketið verður að vera þannig að hægt sé að leggja plastparketið í
samræmi við fyrirmæli okkar.
Viðeigandi undirlög eru m.a. steinundirlög (eins og t.d. jöfnunarlag, steinsteypa, asfalt),
viðarspónaplötur og viðargólffjalir. Undirlagið verður að vera algjörlega slétt, þurrt, hreint
og hafa fullnægjandi burðargetu. Það verður að jafna út gólfójöfnur sem eru yfir 2 mm á
innan við 1 m með viðeigandi hætti (samkvæmt DIN 18202) [3]. Besta leiðin til að ganga
úr skugga um sléttleika undirlagsins er með réttskeið eða löngu hallamáli.
Engar syllur, þrep eða álíka ójöfnur mega vera til staðar. Það verður að fjarlægja
öll óhreinindi eins og múr-, gifsleifar og álíka að fullu. Sprungur í undirlaginu geta
einnig verið vafasamar. Til að hægt sé að taka fullt tillit til kvartana verður að gæta að
fyrirmælum ATV DIN 18365 og 3. mgr. 4. gr. VOB/B.
Athugið hvort gallar séu á borðunum í góðu ljósi. Taka skal fjalir með sýnilega galla, sem
víkja frá gildandi vikmörkum, eins og hæðar-, glans-, stærðar- og litafrávik, frá og verður
skipt um þær að kostnaðarlausu [4]. Kvartanir vegna borða, sem búið er að leggja, eru
ekki teknar til greina.
Plastparketið er lagt með fljótandi hætti og má ekki líma, skrúfa, negla eða festa það
með öðrum hætti á undirlagið. Uppsetning á mjög þungum hlutum, eins og innbyggðum
eldhúsinnréttingum, hefur að sama skapi festiáhrif. Ráðlagt er að setja innbyggðar
eldhúsinnréttingar og skápa upp áður en parketið er lagt og leggja plastparketið aðeins
upp að sökkulframhliðinni. Engar kvartanir verða teknar til greina ef þessum fyrirmælum
er ekki fylgt [5]!
Ávallt verður að fjarlægja gólfteppi því þau henta ekki sem undirlag. Teppi undir plastparketi
skapar fjaðrandi hreyfingu þegar gengið er á plastparketinu og mikinn þrýsting á jaðarsvæði.
Það eyðileggur tengsl á milli grópar og tungu og leiðir til myndunar á samskeytum. Það
verður að fjarlægja gólfteppið af heilnæmisástæðum. Rakamyndun getur leitt til myglu- og
gerlamyndunar [6].
Gætið þess að þetta plastparket hentar ekki á blautrými eins og baðherbergi og gufubað
[7].
Þegar lagt er á steinundirlög eins og t.d. steinsteypu, sementsjöfnunarlög,
kalksúlfatsjöfnunarlög eða steinflísar verður rakamæling að fara fram. Fyrir lögn má raki í
jöfnunarlaginu má ekki fara yfir:
Sementsjöfnunarlag:
				
Kalksúlfatsjöfnunarlag:
				

< 1,8% CM með gólfhitun
< 2,0% CM án gólfhitunar
< 0,3% CM með gólfhitun
< 0,5% CM án gólfhitunar

Fyrir lögn á steinundirlag eins og steinsteypu, jöfnunarlög o.s.frv. verður skilyrðislaust að
leggja rakatálmunarfilmu (PE-filmu) til að verja gegn raka. Lengjurnar eru lagðar hlið við
hlið þannig að þær skarist um 50 mm og festar niður eð add2 állímbandi fyrir samskeyti.
Ekki má leggja PE-filmu á viðarundirlög eins og t.d. viðarplötur eða fjalir [8].
Ráðlagt er að leggja viðeigandi undirlagsefni (sjá efnisþörf) á allt undirlag. Ekki skal láta
undirlagsefnið skarast þegar það er lagt yfir „samskeyti“. Ef plastparketið kemur með
innbyggðu undirlagi má ekki nota annað undirlagsefni til viðbótar.
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Aðeins má nota gólfhitun (hitavatn/rafmagn) ef hún hefur verið rétt sett upp og er notuð
með réttum hætti [9]. Flutningur og uppsetning á gólfhituninni verður að samsvara nýjustu
tækni og framkvæmd af fagaðila sem einnig verður að taka hana í notkun í samræmi
við viðeigandi viðmið um upphitun. Í samræmi við það verður að liggja fyrir undirritað
ferli fyrir upphitun og kælingu kerfisins. Það verður að leggja og starfrækja gólfhitunina í
öllum gólffleti rýmisins. Óheimilt er að nota gólfhitun sem virkar aðeins í tilteknum hluta.
Aldrei nokkurs staðar má hitastigið við undirhlið gólfsins fara yfir 27°C. Öllum kvörtunum í
1

tengslum við starfrækslu eða lögn á gólfhita er vísað frá ef ofangreindum kröfum er ekki
fylgt. Aðeins kröfur, sem falla undir almenna ábyrgðarskilmála okkar, eru teknar til greina.
Fagmaðurinn, sem leggur gólfið, verður að framkvæma og skrá nauðsynlega CM mælingu
fyrir undirgólf með eða án gólfhitunar áður en gólfið er sett á.
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Við fljótandi lögn skal gætt að varmaviðnámi plastparketsgólfsins og undirlagsefni þess.
Samtala varmaviðnáms allra íhluta verður að vera ≤ 0,15 m² K/W samkvæmt kröfum DIN
EN 14041. Við notkun á undirlagsefni, sem við höfum ekki selt með sem fylgihlut, tökum
við enga ábyrgð á leyfilegu hámarksvarmaviðnámi heildargólfs sem lagt er fljótandi á
upphitað jöfnunarlag.
Ráðlagt er að flokka borðin áður en þau eru lögð eftir æðamynstri og hugsanlega
litbrigðum. Leggið borð úr pakka, sem hefur verið opnaður, án tafar!
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Lögn:
Upphafsgerð hvers borðs er með rauf allan hringinn [13]. Hægt er að mynda
raufartunguhlið eða rauf á plastparketinu eftir þörfum með handafli einu saman. Til þess
er raufarvör brotin af á viðeigandi hlið [11-13] eða upphafsgerðin látin standa. Í hvert
skipti sem vör er brotin af skal gengið úr skugga um að hún hafi verið brotin af allri
hliðinni með hreinum hætti. Það verður að fjarlægja varlega allar restar með sporjárni/
meitli.
Til að mynda rauf er viðkomandi borðhlið höfð í upprunalegu ástandi, þ.e. vörin er ekki
brotin af. Til að mynda tungu er raufarvör brotin af og tunguhlið búin til með þeim hætti
[11, 12].
Það skiptir ekki máli í hvaða mynstur er lagt það þarf að brjóta raufarvör af einni eða
tveimur hliðum borðanna [13].
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Í hvert skipti sem tunga er mynduð verður að ganga úr skugga um að hægt sé að setja
hana í raufina á síðasta parketborði, til dæmis með því að halda báðum borðunum saman
án þess að líma þau [14].
Fylgið reglum um förgun á öllum afgöngum.
Ekki eru allir möguleikar sýndir á skýringarmyndunum, það má snúa þeim og/eða spegla
með samhverfum hætti [13].
En óháð mynstrinu, sem lagt er, verður að líma öll borð við öll borð sem liggja að þeim.
Til þess er lím settir á borðin sem liggja þegar hvert upp að öðru [15]. Lím er ávallt sett á
borðið sem þegar er á gólfinu en ekki á borðið sem á eftir að leggja niður [16]. Það hefur
ekki áhrif á fljótandi eiginleika lagnarinnar.
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Í hvert skipti sem borð eru fest saman skal þrýst á þau eins og sýnt er á myndinni [17]
til að þau límist saman. Notið hvorki hamar til að festa borðin saman né þvingið borðinu,
sem á að leggja, á sinn stað. Ekki má setja neitt frekara álag á lagningarflötinn fyrr en
límið hefur þornað að fullu. Ekki er ráðlagt að ganga á nýlímdu plastparketi fyrr en í
fyrsta lagi eftir 90 mínútur.
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Ef lím kemur upp milli samskeyta borðanna skal það fjarlægt strax með rakri tusku [18].
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Óendanlegir möguleikar á lögn parketsins þökk sé hliðarhlutfallinu 4 (lengd) á móti 1 (breidd) eða 2 (lengd) á móti 1 (breidd).

Almennt er hægt að leggja plastparketið í allar áttir. Eina skilyrðið er að raufarvörin sé enn til staðar, þ.e. hún hafi ekki verið brotin af, á öllum ytri jöðrum lagða
gólfsins. Þó er ráðlagt að halda sig við aðaláttina sem parketið hefur verið lagt í.
Við höfum skilgreint eftirfarandi lagningarmynstur sem stöðluð mynstur.
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Eftirfarandi vinnuskref miðast við uppdráttinn á myndinni [19]. Ef það þarf að leggja parketið í aðra átt eða lögun rýmisins er önnur verður að laga vinnuskrefin að því.
Leggið fyrst borð (1) til (7) að lágmarki í þeirri röð sem sýnd er. Við það er borð (1) sett einhvers staðar í rýmið án þess að brjóta af neina raufarvör. Raufarvör borðs
(2) er brotin af á einni skammhlið.
Gangið úr skugga um að hægt sé að setja bæði borðin saman með sem minnstum hæðarmun með því að setja borð (1) og (2) hlið við hlið. Ef svo er raunin er lím
síðan sett á eina langhlið borðs (1) þar sem festa borð (2) við borð (1). Síðan er borð (2) lagt við borð (1), eins og sýnt er, þannig að brúnir þeirra nemi saman og
sem minnstur hæðarmunur myndist [17].
Raufarvör borðs (3) er brotin af á einni langhlið. Gangið úr skugga um að hægt sé að setja öll þrjú borðin saman með sem minnstum hæðarmun með því að setja
borð (1), (2) og (3) hlið við hlið. Ef svo er raunin skal síðan setja lím á langhlið borðs (2) og skammhlið (1). Síðan er borð (3) lagt við borð (1) og (2), eins og sýnt er,
þannig að brúnir þeirra nemi saman og sem minnstur hæðarmunur myndist [17].
Festing á öllum síðari borðum er gerð með sama hætti og í vinnuskrefunum sem fjallað hefur verið um.
Að lokum er samfestu borðunum (1) til (7) ýtt varlega á viðeigandi stað á gólfinu (t.d. í miðju gólfsins) og síðari lögn miðuð út frá þeim.
Athugið! Ekki má setja of mikinn þrýsting eða togkraft á festingu borðanna þar sem límið hefur enn ekki þornað að fullu.
Þumalfingursreglan fyrir síðari lögn er að raufarvarir lögðu borðanna [19] (með þykkum, svörtum borða) vísi ávallt út á við (og þær séu ekki brotnar af). Leggja skal
heil borð þangað til að heil borð passa ekki lengur á milli veggja og lagða yfirborðsins. Fylla skal í slík göt í lokin.
Ávallt ætti að leggja parket í afgangssvæði þ.e. borð (16) til (18) frá plastparketsyfirborðinu og að viðeigandi vegg.
Leggja skal fiskbeinamynstur af stærðinni 314 mm x 628 mm með sama hætti og sýnt er að ofan. Laga skal lagningarröðina eða borðafjöldann að lögun rýmisins við
lögnina.
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Skammhliðarnar tvær á borði eru mismunandi. Því þarf að gæta sérstaklega að öllum mynstrum þar sem tvær skammhliðar borða mætast [20]. Á bakhlið allra borða
eru áprentaðar örvar, sem taka verður tillit til, ef festa á tvær skammhliðar saman. Aðeins er leyfilegt að leggja parketið þannig að allar örvarnar vísi í sömu átt.
Óheimilt er að festa tvær skammhliðar borða saman ef örvar borðanna vísa í mismunandi áttir.
Eftirfarandi vinnuskref miðast við uppdráttinn á myndinni [20]. Ef það þarf að leggja parketið í aðra átt eða lögun rýmisins er önnur verður að laga vinnuskrefin að því.
Fyrsta röð:
Setja skal borð (1) í aftara horn rýmisins. Áður eru raufarvarir á einni skammhlið og einni langhlið brotnar af, sem vísar til beggja marka rýmisins (veggja). Halda skal
um 12 mm bili á milli veggja og plastparketsins með bilfleygunum.
Brjóta skal sömuleiðis af borði (2) á einni skammhlið og einni langhlið. Gangið úr skugga um að hægt sé að setja bæði borðin saman með sem minnstum hæðarmun
með því að setja borð (1) og (2) hlið við hlið (fylgið örvaráttinni! [20]). Ef svo er raunin skal síðan setja lím á skammhlið borðs (1). Síðan er borð (2) lagt við
skammhlið borðs (1) þannig að brúnir þeirra nemi saman og sem minnstur hæðarmunur myndist [17].
Öll önnur borð í fyrstu röð eru fest saman í samræmi við þessi vinnuskref. Síðasta borðið í fyrstu röð, borð (3) mynd [20] er stytt með sög þannig að það liggi 12 mm
frá aðlæga (hér hægri) veggnum.
Önnur og síðari raðir:
Stytta skal lengd borðs (4) með sög þannig að það sé styttra en borð (1) en þó að lágmarki 300 mm.
Brjóta skal raufarvör borðs (4) af á einni langhlið. Við það skal raufin á stuttu hliðinni vísa til hægri.
Gangið úr skugga um að hægt sé að setja bæði borðin saman með sem minnstum hæðarmun með því að setja borð (4) og (1) hlið við hlið. Ef svo er raunin skal
síðan setja lím á langhlið borðs (1) sem á að festa við borð (4). Síðan er borð (4) lagt við langhlið borðs (1) þannig að brúnir þeirra nemi saman og sem minnstur
hæðarmunur myndist. Aðlægar brúnir á báðum vinstri skammhliðunum ættu að vera eins.
Brjóta skal raufarvarir borðs (5) af á einni langhlið og einni skammhlið. Við það skal raufin á stuttu hliðinni vísa til hægri.
Endurtakið vinnuskrefin, sem áður hafa verið sýnd, fyrir frekari lögn.
Athugasemd: Til að ná fram reglulegu bátsdekksmynstri skal leggja borð (1), (8), (16) o.s.frv. og borð (4), (12), (19) o.s.frv. með sömu lengd.
Leggja skal bátsdekksmynstur af stærðinni 314 mm x 628 mm með sama hætti og sýnt er að ofan.
Laga skal lagningarröðina eða borðafjöldann að lögun rýmisins við lögnina.
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Eftirfarandi vinnuskref miðast við uppdráttinn á myndinni [21a]. Ef það þarf að leggja parketið í aðra átt eða lögun rýmisins er önnur verður að laga vinnuskrefin að
því.
Kassetturöð 1 — fyrsta kassetta — borð (1) til (4).
Setja skal borð (1) í aftara horn rýmisins. Áður eru raufarvarir á einni skammhlið og einni langhlið brotnar af, sem vísar til beggja marka rýmisins (veggja). Halda skal
um 12 mm bili á milli veggja og plastparketsins með bilfleygunum.
Brjótið af raufarvör borðs (2) á einni langhlið og einni skammhlið. Gangið úr skugga um að hægt sé að setja bæði borðin saman með sem minnstum hæðarmun með
því að setja borð (2) og (1) hlið við hlið. Ef svo er raunin skal síðan setja lím á langhlið borðs (1). Síðan er borð (2) lagt við langhlið borðs (1) þannig að brúnir þeirra
nemi saman og sem minnstur hæðarmunur myndist [17]. Stuttu brúnir borða (1) og (2) verða líka að vera samhverf á brúnunum.
Festið borð (1) til (4) í fyrstu kassettunni saman með sama hætti og í skrefunum að ofan.
Kassetturöð 1 — önnur kassetta — borð (5) til (8).
Seinni kassettunni hefur verið snúið um 90° samanborið við kassettu 1.
Brjóta skal af borði (5) á einni langhlið og einni skammhlið. Gangið úr skugga um að hægt sé að fest öll borðin saman með sem minnstum hæðarmun með því
að halda borði (5) við fyrstu kassettuna. Ef svo er raunin skal síðan setja lím á skammhlið borða (1) til (4). Síðan er borð (5) lagt við fyrstu kassettuna þannig að
brúnirnar nemi saman og sem minnstur hæðarmunur myndist [17]. Langa brúnin á borði (1) og stutta hliðin á borði (5) verða sömuleiðis að hafa samhverfar brúnir en
það þýðir að kassettur 1 og 2 verða að flútta saman.
Festið borð (6) til (8) hjá seinni kassettunni saman með sama hætti og í þessum skrefum. Endurtakið fyrrnefnd skref fyrir allar seinni kassettur og kassetturaðir. Stytta
skal borðin í samræmi við öll mörk rýmisins (veggi). Fjarlægðin á milli allra borða og veggja verður ávallt að vera 12 mm (notið bilfleyga).
Kassettumynstur af stærðinni 314 x 628 skal lagt með sama hætti og sýnt er að ofan [21b].
Laga skal lagningarröðina eða borðafjölda að lögun rýmisins við lögnina.
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Þenslusamskeyti eru nauðsynleg fyrir fleti sem eru yfir 8 metra langir eða breiðir og mjög
bugðóttum rýmum [22].
Aðeins þannig getur gólfið þanist út eða dregist saman við loftslagsbreytingar. Gætið
einnig að þessu þegar lagt er þvert yfir rými. Hér verður að brjóta upp yfirborð á
dyrasvæðum.
Hægt er að hylja þenslusamskeyti með réttu hætti með viðeigandi prófílum.
Ekki má fylla þenslusamskeyti með köplum eða öðru efni. Fylgið kröfum ATV DIN 18365.
Ekki má loka þenslu- og jaðarsamskeytum á undirlagi með viðvarandi hætti eða hafa
önnur áhrif á virkni þeirra.
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Það verður ávallt að leggja yfir þenslusamskeyti með hætti sem tryggir sömu möguleika á
hreyfingu.
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Göt fyrir hitunarrör verða ávallt að vera 30 mm stærri en þvermál rörsins [23]. Sagið út
fyrir „stykkinu“, berið lím á það, setjið í og festið með fleyg þangað til límið hefur harðnað
[24]. Síðan skal klæða raufar með miðstöðvarmúffum.
Styttið dyrakarma úr við þannig að borð með hljóðeinangrun og 2 - 3 mm fjarlægð passi
þar undir [25, 26].
Fjarlægið bilfleygana eftir lögnina.
Til að ljúka verkinu með fullkomnum hætti skal festa listaklemmur á 400 - 500 mm fresti á
vegginn og festa tilsniðna lista á þær [27].

26

27

Þrif og umhirða
Þrífið laus óhreinindi með sóp eða ryksugu fyrir harðgólf.
Notið aðeins Add2 plastparketshreinsinn okkar við dagleg þrif.
Bón og hreinsiefni með íblöndunarefnum eins og vaxi, olíu o.s.frv. henta ekki á
plastparketsyfirborð. Ekki má bóna plastparketið [28].
Þurrkið fótspor og óhreinindi í burtu með rakri tusku sem dropar ekki. Forðast skal
langvarandi bleytu við allar kringumstæður [28]!
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Sérstaka varúð skal viðhafa við blómapotta, vasa o.s.frv. sem standa á plastparketinu.
Setjið vatnsþétt undirlag undir þá.
Erfið óhreinindi skal þrífa strax af með viðeigandi hreinsiúða eða asetoni. Berið engin
þéttiefni til viðbótar á yfirborð plastparketsins.

Athugið! Verjið gólfið gegn rispum eða förum! Notið mottu af viðeigandi stærð við
innganga.

Það verður að setja filtpúða undir fætur húsgagna úr við, málmi eða plasti. Notið aðeins
skrifborðsstóla með mjúkum hjólum (DIN 12529) [29] eða setjið hlífðarmottu undir þá.
Með því að fylgja þessum leiðbeiningum tryggir þú endingu plastparketsins og gildi
framleiðsluábyrgðarinnar.

Upptaka eða sundurtaka

Ekki er hægt að skipta um eða taka í sundur þetta fljótandi plastparket án skemmda
vegna þess að það hefur verið límt bæði á lang- og þverhliðum. Því skal ekki nota borðin
aftur ef þú hafa verið tekin í sundur.
Fargið með afgangssorpi.
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