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Laminat döşenecek yüzey, laminat döşemenin talimatlarımıza göre döşenebileceği şekilde 
olmalıdır.
Uygun yüzeyler şunları içerir: mineral altlıklar (şap, beton, asfalt gibi), sunta konstrüksiyon-
ları ve ahşap döşeme tahtaları. Alt zemin kesinlikle düz, kuru, temiz ve taşıyıcı özellikte 
olmalıdır. 1 m'de 2 mm'den fazla düz olmayan zeminler düzgün bir şekilde düzeltilmelidir 
(DIN 18202'ye göre) [3]. Yüzeyin düzgünlüğü en iyi düz mastar veya uzun su terazisi ile 
belirlenebilir.

Merdiven sahanlıkları, basamaklar veya benzeri düz olmayan kısımların bulunmasına izin 
verilmemiştir. Sıva, alçı kalıntıları veya benzeri şantiye kirliliklerin geride kalıntı kalmayacak 
biçimde uzaklaştırılması gerekmektedir. Yeraltı çatlakları da şüpheli olarak sınıflandırılabilir. 
Şikayetlerle ilgili hak iddiaları için ATV DIN 18365 ve §4 paragraf 3 VOB/B'deki şartlara 
uyulmalıdır.

İyi aydınlatılmış ortamda panelleri kusurları bakımından kontrol ediniz. Yükseklik, parlaklık, 
boyut ve renk sapmaları gibi geçerli toleranslar dışındaki görülebilir kusurlara sahip döşe-
me plakalarının ayrılması gerekmektedir. Bunlar ücretsiz olarak değiştirilir [4]. İşleme alın-
mış panellerle ile ilişkili olarak reklamasyon kapsamında hak taleplerinde bulunamazsınız.

Laminat parke asılı olarak döşenerek alt zemine yapıştırılmamalı, vidalanmamalı, çivilen-
memeli veya başka bir şekilde sabitlenmemelidir. Monte mutfaklar gibi çok ağır nesnelerin 
yerleştirilmesi de sabitleme etkisine sahiptir. Döşemeden önce, uygun mutfak ve dolapların 
kurulması ve laminat parkenin sadece kaidenin arkasına döşenmesi tavsiye edilir. Bu 
gerekliliklere uyulmazsa, hiçbir talepte bulunulamaz [5]!

Duvardan duvara halı kaplamaların her zaman çıkartılması gerekmektedir. Bunlar uygun bir 
alt zemin değildir. Laminat zeminin altında bulunan halı nedeniyle, yüzey üzerinde yürüme 
sırasında bir yaylanma hareketi ve kenar kısma binen yüksek miktarda bir basınç meydana 
gelmektedir. Bu durum lamba-zıvanalı geçme bağlantısını tahrip etmekte ve derz oluşumuna 
neden olmaktadır. Duvardan duvara halı kaplama aynı zamanda hijyenik nedenlerden ötürü 
de uzaklaştırılmalıdır. Ortaya çıkan nem, küf ve bakteri oluşumuna neden olabilir [6].

Bu laminat parkenin banyo ve sauna gibi ıslak yerler için uygun olmadığını lütfen unutma-
yın [7].

Beton, çimento şap, kalsiyum sülfat şap ve taş fayans gibi mineral yüzeylere döşerken, 
nem ölçümü yapılmalıdır. Şap, döşemeden önce aşağıdaki artık nemi aşmamalıdır:    
 
 Çimento şap:  Yerden ısıtmalı < %1,8 CM
    Yerden ısıtmasız  < %2,0 CM
 Kalsiyum sülfat şap: Yerden ısıtmalı < %0,3 CM
    Yerden ısıtmasız < %0,5 CM

Beton, şap vb. mineral alt zeminler üzerine döşenmeden önce, neme karşı korumak için 
uygun bir buhar bariyeri filmi (PE film) oluk şeklinde döşenmelidir. Levhalar, yaklaşık 50 
mm üst üste gelecek şekilde yan yana serilir ve add2 alüminyum derz bandı ile sabitlenir. 
Kurulum panoları veya kalaslar gibi ahşap yüzeylere PE film yerleştirilemez [8].

Tüm yüzeylerde sistemle ilgili altlık ürünleri (bkz. malzeme gereksinimleri) önerilir. Altlık 
ürünleri “mafsal” üzerine serilir, yani üst üste binmez. Laminat parke zaten entegre bir 
altlığa sahipse, başka ek altlık kullanılamaz.

Yerden ısıtmanın (sıcak su/elektrik) kullanımı sadece doğru monte edilmiş ve uygun 
şekilde çalıştırılmışsa mümkündür [9]. Yerden ısıtmanın teslimatı ve montajı, mevcut 
teknolojiye uygun olmalı ve ilgili ısıtma kriterlerine göre bir uzman şirket tarafından devreye 
alınmalıdır. Buna göre, onaylanmış bir ısıtma ve soğutma protokolü mevcut olmalıdır. 
Zeminden ısıtma sistemi mekan içinde bir uçtan bir uca yüzeyi tam olarak kaplayacak 
biçimde döşenmeli ve çalıştırılmalıdır. Kısmi çalışan zeminden ısıtma sistemlerine izin ve-
rilmemiştir. Zeminin altında hiçbir zaman 27°C sıcaklık aşılmamalıdır. Yerden ısıtmanın ça-

Quattro Clic Döşeme
Lütfen döşemeden önce ve döşeme sırasında dikkat edin! 
Lütfen önce döşeme talimatlarını baştan sona okuyun! 

Döşeme işi, "İnşaat İşleri için Genel Teknik Sözleşme Koşulları" (ATV) DIN 18365'e dayanmaktadır. 
 

Ürün garantisi ile ilgili tüm talepte bulunma haklarını saklı tutmak için bu talimatlara tam olarak uyunuz. 

Hazırlık: Lütfen paketleri döşemeden önce 48 saat boyunca döşeme sırasında maruz kalınacak iklim koşullarında saklayın [1].
Laminat döşemenin montajı ve değerini uzun süre koruması için önemli bir ön koşul, 15 - 30°C ve bağıl hava nemi %40-70 olan bir oda iklimidir.

Malzeme ve alet gereksinimleri: add2 PE film, altlık (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 alüminyum derz bandı kendinden yapışkanlı, add2 spacer takozlar, ahşap 
tutkalı/beyaz tutkal D3 (PVAc bazlı), testere, kalem, katlanır mezura/kıstas, ahşap keskisi/keski, ıslak bez [2] 
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lışması veya montajı ile ilgili her tür şikayet ve hak talebi, yukarıda açıklanan gereksinimler 
karşılanmadığı takdirde dikkate alınmaz. Hak talepleri yalnızca bize ait Genel Güvence ve 
Garanti Hükümleri çerçevesinde söz konusudur. Zeminden ısıtma sistemine sahip veya bu 
sisteme sahip olmayan alt zeminler için zemin tesisatı öncesi profesyonel döşemeci gerekli 
bir CM ölçümü yapmak ve bunu bir tutanağa geçirerek belgelemek zorundadır. 

Asılı halde döşeme sırasında, laminat zeminin ve altlığın termal direnci dikkate alınmalıdır. 
Tüm bileşenlerin termal direncinin toplamı, DIN EN 14041 gerekliliklerine göre ≤ 0,15 m² 
K/W olmalıdır. Aksesuar ürün yelpazemizden olmayan altlık ürünleri kullanılırsa, ısıtma 
şapları üzerinde asma döşemeler için, genel yapının izin verilen maksimum termal direnci-
ne uygunluk ile ilgili her tür garanti reddedilir.

Panellerin döşenmeden önce, istenen tane desenine ve gerekirse renk tonlarına göre 
sıralanması önerilir. Açılmış paketleri gecikmeden işleme alın!

Döşeme

İlk durumda, her panelde çevresel bir oluk ağzı vardır [13]. Laminat parke, sadece kas 
gücüyle dil ve oluk oluşturma seçeneği sunar. Bu amaçla, ilgili taraftaki dudak önceden 
belirlenmiş kırılma noktasından [11-13] kırılır veya başlangıç durumunda kalır. Her kırma 
işleminden sonra, oluk ağzının temiz bir şekilde kırıldığından emin olun. Kalıntılar bir ahşap 
keskisi/keski ile dikkatlice çıkarılmalıdır.

Oluğu oluşturmak için herhangi bir uzun panel tarafı başlangıç durumunda kalır, yani oluk-
lu ağzı kırılmaz. Dili oluşturmak için, oluk ağzı kırılır, ortaya çıkan taraf dil tarafıdır [11, 12].

Montaj modeline bağlı olarak, panellerin bir veya iki tarafında oluk ağzı kesilmelidir [13]. 

Dil tarafı oluşturulurken her işlemden sonra, bir önceki panelin oluk tarafına bağlanması 
sağlanmalıdır; bu da örneğin yapıştırıcı kullanılmadan iki panel birbirine tutturularak yapılır 
[14].

Ortaya çıkan kalıntıların bertarafına ilişkin düzenlemelere uyulmalıdır.

Döndürülmüş ve/veya ayna simetriği diyagramlar mümkündür ve olası tüm kombinasyonlar-
da gösterilmez [13].

Döşeme deseninden bağımsız olarak, her panel tüm komşu panellere yapıştırılmalıdır. Bu 
amaçla, halihazırda döşenmiş panellere bir tutkal sürülür [15]. Tutkal, yeni yerleştirilecek 
olan panele değil, zeminde olan panele uygulanır [16]. Asma döşeme bundan etkilenmez. 

Panelleri Şekil [17]'de gösterildiği gibi bağlarken, panelleri birleştirmek için kuvvet uygu-
layın. Bağlantıyı yapmak için çekiç kullanmayın ve takılacak paneli bükmeyin. Döşemesi 
yapılan yüzey, yapıştırıcı sertleşene kadar başka yüklere maruz bırakılmamalıdır. Yapıştırıl-
mış laminat zeminde yürümeden önce en az 90 dakika beklenmesi önerilir. 

Paneller bağlanırken yapıştırıcının derzden çıkması halinde, yapıştıcıyı derhal nemli bir 
bezle temizleyin [18]. 

13

14

15

10

11 12

16

18

!

17



3

4 (uzunluk) ile 1 (genişlik) veya 2 (uzunluk) ile 1 (genişlik) en boy oranı sayesinde sonsuz tasarım seçenekleri.

Prensip olarak, mevcut laminat zemin her yöne döşenebilir. Bunun ön koşulu, oluk ağzının döşenen yüzeyin dış kenarında kırılmamış halde bulunmasıdır. Ancak temel 
bir döşeme yönünün korunması tavsiye edilir.  
Aşağıdaki döşeme modelleri tarafımızdan standart numuneler olarak tanımlanmıştır.

Balıksırtı:

Aşağıdaki adımlar Şekil [19]'da gösterilen şemaya atıfta bulunmaktadır. Farklı yönlendirilmiş bir döşeme yönü veya farklı bir oda geometrisi varsa, çalışma adımları 
buna göre uyarlanmalıdır.

Önce (1)den en az (7)ye kadar olan paneller gösterilen sırayla monte edilmelidir. Bu amaçla, panel (1) odanın herhangi bir yerine kırık ağız olmadan yerleştirilir. (2) 
numaralı panelin oluk ağzı kısa taraflardan birinde kırılmıştır.
(1) ve (2) numaralı panelleri bir arada tutarak, iki panelin olabildiğince hassas bir şekilde bağlanabildiğinden emin olun. Bu durumda, (1) numaralı panelin uzun tarafının 
bir parçasına, (2) numaralı panelin (1) numaralı panele temas edeceği yerde tutkal sürülmelidir. Sonrasında da panel (2) gösterildiği gibi panel (1)e olabildiğince simet-
rik ve tam yükseklikte yerleştirilmelidir [17]. 

Panel(3)ün oluk ağzı herhangi bir uzun tarafta kırılır. (1), (2) ve (3) numaralı panelleri bir arada tutarak, üç panelin olabildiğince hassas bir şekilde birleştirilebildiğinden 
emin olun. Bu durumda, panel (2)nin uzun tarafına ve (1)in kısa tarafına tutkal sürülmelidir. Sonrasında da panel (3) gösterildiği gibi panel (1) ve (2)ye olabildiğince 
simetrik ve tam yükseklikte yerleştirilmelidir [17].

Sonraki tüm panellerin bağlantısı, daha önce açıklanan çalışma adımlarına benzer şekilde gerçekleştirilir.

Daha sonra, panel (1) ila (7)den oluşturulan bileşim, asıl döşemenin yapılacağı zeminde (örneğin odanın ortasında) istenen konuma dikkatle taşınmalıdır. 
Dikkat! Tutkal henüz tam olarak sertleşmediği için panel bağlantısına aşırı basınç ve çekme gerilimi uygulamayın. 

Döşemeyi büyütmek için genel bir kural olarak, döşenen yüzeyin [19] (kalın, siyah olarak belirtilen) oluk ağızları her zaman dışa doğru yönlendirilir (ve kırılmaz). Duvar-
lar ile halihazırda döşenmiş yüzey arasına tam bir panel sığmayıncaya kadar paneller bütün halde monte edilmelidir. Kalan açık alanlar en sonunda doldurulmalıdır.

Kalan yüzeylerin, örneğin (16) ila (18) numaralı panellerin döşenmesi, her zaman laminat yüzeyinden karşılık gelen duvara doğru olmalıdır.

Yukarıdaki döşeme şemasına benzer olarak, balıksırtı deseni 314 mm x 628 mm formatında da döşenebilir. Döşeme sırasındaki panel sırası veya sayısı oda geometrisi-
ne uyarlanmalıdır.
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Gemi döşeme deseni:

Panelin iki kısa kenarı farklıdır. Bu nedenle, iki kısa panel tarafının birleştiği döşeme desenleri ayrı ayrı ele alınmalıdır [20]. İki kısa panel kenarı birleştirilirken dikkate 
alınması gereken oklar her panelin arkasında gösterilmiştir. Yerleştirmeye yalnızca tüm oklar aynı yöne sahipse izin verilir. İki panelin, okları farklı yönlere işaret eden 
kısa tarafta birleştirilmesine izin verilmez.

Aşağıdaki adımlar Şekil [20]'de gösterilen şemaya atıfta bulunur. Farklı yönlendirilmiş bir döşeme yönü veya farklı bir oda geometrisi varsa, çalışma adımları buna göre 
uyarlanmalıdır.

İlk sıra:

Panel (1) odanın arka köşesine yerleştirilecektir. Bundan önce, kısa ve uzun bir tarafın ağzı kırılır ve bu da her iki oda sınırına (duvarlara) işaret eder. Duvarlar ile lami-
nat döşeme arasında, ara parça takozları kullanılarak yaklaşık 12 mm kenar açıklığı sağlanmalıdır. 

Panel (2) bir kısa ve bir uzun tarafta tekrar kırılır. (1) ve (2) numaralı panelleri bir arada tutarak, iki panelin olabildiğince hassas bir şekilde birleştirilebildiğinden emin 
olun (okun yönüne dikkat edin! [20]). Bu durumda, panel (1)in kısa tarafına tutkal sürülmelidir. Daha sonra, panel (1)in kısa tarafındaki panel (2) olabildiğince simetrik 
ve tam yükseklikte uygulanacaktır [17].

Bu adımlara benzer şekilde, ilk sıranın tüm panelleri birleştirilmelidir. Şekil [20]de ilk sıradaki son panel (3), bitişik (burada sağdaki) duvara yaklaşık 12 mm kenar mesa-
fesine sahip olacak şekilde bir testere ile kısaltılmalıdır.

İkinci ve sonraki sıralar:

Panel (4)ün uzunluğu, panel (1)den daha kısa, ancak en az 300 mm uzunluğunda olacak şekilde testereyle kısaltılmalıdır.

Panel (4)ün oluk ağzı uzun kenarlardan birinde kırılmalıdır. Kısa tarafta kalan ağız sağda olmalıdır.

(4) ve (1) numaralı panelleri bir arada tutarak, iki panelin olabildiğince hassas bir şekilde bağlanabildiğinden emin olun. Bu durumda, panel (1)in uzun tarafında, panel 
(4)ün yer alacağı parçaya tutkal sürülmelidir. Daha sonra panel (4), panel (1)in uzun kenarına mümkün olduğunca simetrik ve tam yükseklikte yerleştirilmelidir. Soldaki 
iki kısa taraf da yaklaşık olarak kenar simetriği olmalıdır.

Panel (5)in oluk ağzı, uzun ve kısa kenarlardan birinde kırılabilir. Kısa tarafta kalan ağız sağda olmalıdır.

Döşeme işlemine devam edilirken yukarıda belirtilen adımlar tekrarlanmalıdır.

Not: Normal bir gemi döşeme deseni için, paneller (1), (8), (16) vb. ile paneller (4), (12), (19) vb. aynı uzunlukta döşenmelidir.

Yukarıdaki döşeme şemasına benzer şekilde, gemi döşeme deseni 314 x 628 mm formatında da olabilir.

Döşemede panel sıra veya sayısı oda geometrisine göre ayarlanmalıdır.
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Kaset Deseni:

Aşağıdaki adımlar Şekil [21a]'da gösterilen şemaya atıfta bulunur. Farklı yönlendirilmiş bir döşeme yönü veya farklı bir oda geometrisi varsa, çalışma adımları buna 
göre uyarlanmalıdır.

Kaset sırası 1 - ilk kaset - panel (1) ila (4).

Panel (1) odanın arka köşesine yerleştirilecektir. Bundan önce, kısa ve uzun bir tarafın ağzı kırılır ve bu da her iki oda sınırına -(duvarlara) işaret eder. Duvarlar ile 
laminat döşeme arasında, ara parça takozları kullanılarak yaklaşık 12 mm kenar açıklığı sağlanmalıdır.

Uzun ve kısa kenarlardan birinde panel (2)nin oluk ağzını kırın. (2) ve (1) numaralı panelleri bir arada tutarak, iki panelin olabildiğince hassas bir şekilde bağlanabildi-
ğinden emin olun. Bu durumda, panel (1)in uzun tarafına tutkal sürülmelidir. Daha sonra, panel (1)in uzun tarafındaki panel (2) olabildiğince simetrik ve tam yükseklikte 
uygulanacaktır [17]. Panel (1) ve (2)nin kısa kenarları da kenar simetriği olmalıdır.

Yukarıdaki adımlara benzer şekilde, ilk kasetin  (1) ila (4) numaralı panelleri birleştirilmelidir.

Kaset sırası 1 - ikinci kaset - panel (5) ila (8).

İkinci kaset, birinci kasede göre 90° döndürülür.

Panel (5) bir uzun ve bir kısa tarafta kırılabilir. Panel (5)i birinci kaset üzerinde bir arada tutarak, tüm panellerin mümkün olduğunca hassas bir şekilde birleştirilebildi-
ğinden emin olun. Bu durumda, panel (1) ila (4)ün kısa tarafına tutkal sürülmelidir. Daha sonra, birinci kaset üzerindeki panel (5) olabildiğince simetrik ve tam yüksek-
likte yerleştirilmelidir [17]. Panel (1)in uzun kenarı ve panel (5)in kısa kenarı da kenar simetriği olmalıdır, yani kaset 1 ve 2 hizalanmalıdır.

Bu adımlara benzer şekilde, ikinci kasetin (6) ila (8) numaralı panelleri birleştirilmelidir. Yukarıda açıklanan prosedürler, sonraki tüm kasetler ve kaset sıraları için tekrar-
lanmalıdır. Paneller tüm oda sınırları (duvarlar) için uygun şekilde kısaltılmalıdır. Tüm paneller ve duvarlar arasındaki kenar mesafesi her zaman 12 mm'dir (ara parçaları 
kullanın).

Yukarıdaki çizime benzer şekilde, kaset deseni 314 x 628 mm [21b] formatında da olabilir.

Döşemede panel sıra veya sayısı oda geometrisine göre ayarlanmalıdır.
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8 m'den fazla uzunluk veya genişliğe sahip yüzeylerin döşenmesi ve çok açılı odalar için 
genleşme derzleri (en az 20 mm genişliğinde) gereklidir [22]. 
Ancak bundan sonra zemin, iklim değişiklikleri durumunda genleşebilir veya büzülebilir. 
Odalar arasında döşeme yaparken de buna dikkat edin. Kapı çerçevesi alanındaki alanlar 
burada kesilmelidir. 
Genleşme derzleri uygun profillerle profesyonel olarak kaplanabilir. 
Genleşme derzleri kablolar veya başkaca malzemelerle doldurulamaz. Lütfen ATV DIN 
18365 uyarınca gereksinimleri dikkate alın. Alt yüzeydeki genleşme ve kenar derzleri pozitif 
olarak kapatılmamalı veya işlevleri bozulmamalıdır. 
 
Genleşme derzleri, aynı hareket olasılığı ile yapısal olarak ele alınmalıdır.

Isıtma boruları için, boru çapından 30 mm daha büyük delikler dışarıda bırakılmalıdır [23]. 
“Bağlantı parçasını” kesin, yapıştırın, takın ve yapıştırıcı sertleşene kadar bir kama ile 
sabitleyin [24]. Daha sonra oyuntuları radyatör manşetleriyle giydirin.

Ahşap kapı çerçevesini, altına 2-3 mm boşluk içeren darbe ses yalıtımlı bir panel sığacak 
şekilde kısaltın [25, 26]. 

Serdikten sonra ara parça takozlarını çıkarın.

Mükemmel bir yüzey için süpürgelik mandallarını duvara 400-500 mm mesafede takın ve 
boyutuna göre kesilmiş süpürgelikleri takın [27].
 

Temizlik ve bakım

Yapışmamış kiri, süpürgeyle süpürerek veya sert zeminlere uygun bir elektrik süpürgesiyle 
temizleyin.

Rutin bakım temizliği için sadece Add2 laminat temizleyicimiz kullanılmalıdır. 

Balmumu, yağ vb. katkı maddeleri içeren cila ve temizleme maddeleri laminat parke yüzey-
ler için uygun değildir. Laminat parke cilalanmamalıdır [28].

Ayak izlerini ve kiri iyice sıkılmış ve suyunu damlatmayan bir bezle silin. Durağan ıslaklık-
tan her koşulda kaçınılmalıdır [28]!

Laminat zemin üzerine saksı, vazo vb. konacaksa özel dikkat gösterilmelidir. Bunun için 
geçirimsiz bir altlık kullanın. 

İnatçı kirler uygun bir temizleyici sprey veya aseton ile silinerek temizlenebilir. Laminat 
zemin yüzeyine ek sızdırmazlık malzemesi uygulamayın. 

Dikkat! Zemini çizilmeye veya üzerine baskı uygulayarak çukurlaştırmaya karşı koruyun! 
Giriş alanlarında yeterli büyüklükte kir tutucu bir paspas kullanın. 

Ahşap, metal veya plastik mobilya ayakları keçe kaydırıcılarla donatılmış olmalıdır. Ofis 
sandalyelerinde yalnızca yumuşak sandalye tekerlekleri (DIN 12529) kullanın [29] ya da 
bunların altına piyasada yaygın olarak bulunan koruyucu paspas serin. Bu talimatlara uya-
rak laminat parkenizin ürün dayanıklılığını arttırabilir ve garanti kapsamındaki haklarınızı 
tam olarak koruyabilirsiniz. 

Sürdürme veya sökme
Bu asma laminat parkenin tahribatsız değiştirilmesi veya sökülmesi, çapraz ve uzunlama-
sına yapıştırma nedeniyle mümkün değildir. Bu nedenle paneller sökme işleminden sonra 
tekrar kullanılmamalıdır.

Artık atıklar bertaraf edilmelidir.
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