
  - Полагане
1. Задължение за проверка и внимателно боравене 

Безусловно спазвайте преди и по време на полагането! Моля, първо прочетете изцяло указанията за полагане. 
Придържайте се стриктно към тези указания, за да запазите пълното право на гаранционни претенции. 

Krono Xonic се произвежда при определени работни етапи с висока прецизност. Полуготовите и готовите продукти се подлагат на строг и 
непрекъснат контрол на качеството. Все пак не могат напълно да се изключат увреждания на отделни елементи, напр. при транспортиране. 
Преди полагането, моля проверете състоянието на отделните подови елементи. 

Моля, имайте предвид сравнително високото тегло на пакетите при транспортиране. Следващите съвети могат да Ви помогнат да 
транспортирате товарите с възможно най-малко усилия: 
- Стабилизирайте гръбнака: дръжте гърба си изправен и стегнете мускулите на корема и таза. Използвайте силата на краката за вдигане. 
- Избягвайте движения назад или странично завъртане: Когато нещо трябва да се премести, вдигнете предмета, направете крачка встрани и
 тогава го оставете. Предварително отстранете препятствията по пътя и направете място. 

Подготовка: Преди полагането съхранявайте пакетите при същите климатични условия, каквито ще бъдат при полагането и при 
последващата експлоатация [1]. Не ги оставяйте на пряка слънчева светлина под прозореца. 
Подготовката се извършва при следните условия: 
- когато пакетите са натрупани един върху друг, завъртете ги на 90° един спрямо друг 
- продължителността е най-малко 48 часа 
- легнали на плоска и абсолютно равна повърхност на разстояние най-малко 50 см от всички стени 
Винаги внимавайте за старателната обработка на панелите. Работете с двете ръце и избягвайте избутването на панелите с крака - профилите 
могат да се увредят. 

Необходими материали и инструменти: За това подово покритие използвайте оригиналните принадлежности. Трябва да се използват следните 
инструменти и помощни средства: Молив, сгъваем метър, винкел, нивелир и ограничител (1 мм, 10 мм) дървено трупче, чук [2]. 
Освен това като инструменти за разделяне се препоръчват работен нож и ножовка. Листът на ножовката трябва да е с фини зъби. Могат да 
се използват също прободен или циркулярен трион с фини зъби. Внимание! Ръбовете при отрязване или отчупване могат да бъдат остри и 
да причинят нараняване при невнимание. За завършване към стената, от асортимента от принадлежности могат да се доставят декоративни 
лайсни. Внимавайте собственото движение на пода да не бъде ограничено и при влажни помещения да не прониква влага във фугите на 
конструкцията. 

Подложка и уплътняване на полагането: Продуктът е подходящ за влажни помещения. Според DIN 68800 за влажни се считат помещения с 
дълготрайна или постоянна влажност на въздуха над 70 %. Krono Xonic не са подходящи за използване на открито или в мокри помещения. 
Типични области на приложение са дневни, спални, бани, кухни, трапезарии, вестибюли, магазини, офиси, фоайета, лекарски кабинети, 
хотели, коридори. Всички други приложения трябва да бъдат проверени и не се обхващат от гаранцията. 

Подложката за полагането на панелите трябва да бъде изработена така, че панелите да могат да се положат според указанията на 
производителя (инструкция). Подходящи са минералните подложки (като например гладък циментов под, подово отопление с вода, бетон, 
асфалт). Имайте предвид, че конструкцията на подложката трябва да отговаря на приетите правила на техниката за сухо строителство във 
влажни помещения. 

Подложката трябва да бъде абсолютно гладка, суха, чиста и със съответната товароносимост. Неравности на пода от повече от 2 мм на метър 
трябва да бъдат отстранени компетентно (според DIN 18202) [3]. Гладкостта на подложката се установява най-добре с мастар или дълъг 
нивелир с дължина поне 250 cм, в съответствие с валидните стандарти. Не трябва да има ръбове, стъпала или други подобни неравности. 
Замърсяване от строителните материали като остатъци от мазилка, гипс и други подобни трябва да бъдат напълно отстранени. 

Във влажни помещения за да се запазят трайно водонепроницаеми подовата замазка и елементите за завършване към стената, се препоръчва 
нанасянето чрез мазане на подово уплътнение. При обработката на подовите замазки, особено при уплътняването на стенните и подовите 
елементи във влажни помещения се препоръчва настоятелно листовката на ZDB (01/2010) „Указания за изпълнението на течни уплътнения 
за фуги за облицовки и покрития от плочки и панели за вътрешна и външна употреба“. Подовото покритие не служи за водоотвеждащ слой 
и поради профилите с клик система не е трайно водонепроницаемо. За предпазване от проникване на влага към подложката може да се 
използва полиетиленово фолио, залепено към первазите. 

Проверете панелите за дефекти при добро осветление [4]. Панели с видими дефекти извън валидния толеранс като отклонения в размерите, 
височината, цвета и блясъка трябва да се отделят и ще бъдат заменени безплатно. Не можете да предявявате рекламации за панели, които вече 
са били използвани. 

Продуктът се полага свободно и не трябва да бъде фиксиран към подложката чрез завинтване, заковаване, залепване или поставяне на тежки 
предмети или стопери за врати [5]. 

Ако евентуално е желателно да се залепи продукта, от производителя са изпробвани и одобрени следните лепила: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KЕ 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Други лепила трябва да се съгласуват с производителя на лепилото за съответното приложение. Полагащият подовото покритие е отговорен 
за професионалното залепване. При 5 милиметрови продукти, звукоизолиращото фолио от задната страна трябва да се премахне 
предварително. 

Под 5 милиметровия продукт с покритие от пяна от задната страна, не се поставя подлагащ материал. Под 4 милиметровия продукт може да 
се постави полиетиленово фолио, за да се намали допълнително шума от стъпките при неравности на подложката. 
Ако искате да поставите изолираща подложка под 4 милиметровия продукт, можете да използвате само продукти с якост на натиск > 200 kPa 
и дебелина < 2 мм. 

Мокети, подложки от разпенено PVC и всякакви пенести подложки трябва да се премахват [6] и не са подходящи за подложка. В противен 
случай при ходенето се получава пружиниращо движение и по-силен натиск по ръбовете, което може да доведе до образуването на фуги. 
Мокетът трябва да се премахне и от хигиенични съображения. Естествената влажност може да доведе до развитието на плесени и бактерии. 

Използването на подово отопление (електрическо или с вода) е възможно само при професионален монтаж и при предпоставката, че същото 
се използва според предписанията. Доставката и монтажът на подовото отопление трябва да отговарят на съвременното ниво на развитие 
на техниката и то да бъде пуснато в експлоатация от професионалист според съответните отоплителни критерии. Подовото отопление трябва 
да бъде разположено и използвано в цялата площ на помещението. Частични подови отопления не са допустими. Температурата от 27°C не 
трябва да бъде превишавана в никой момент и на никое място от долната повърхност на подовото покритие [7]. 
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Непременно трябва да се избягва акумулирането на топлина под евентуално покрити, напр. с килим, 
части от пода. Всякакви рекламации, свързани с работата или монтажа на подово отопление са 
изключени. Претенции могат да се предявяват само в рамките на нашите общи гаранционни условия. 
За подове с и без подово отопление, монтажникът трябва да направи и да протоколира 
необходимите измервания на влажността по метода с калциев карбид (СМ) преди монтирането на 
подовото покритие. За остатъчната влажност важат следните гранични стойности: 
- при подложка от калциев сулфат макс. 0,5% CM без и макс 0,3% CM с подово отопление 
- при циментова подложка макс. 2,0% CM без и макс 1,8% CM с подово отопление 

Полагане

Препоръчително е преди полагането панелите да се сортират според желаното разположение 
на шарката, съотв. желаното декориране. Информирайте се също така за евентуално желание за 
редуване на цветовете. 

Внимавайте да монтирате елементите без напрежение. За да се гарантира това, трябва навсякъде да 
се остави околна фуга от 5-10 мм до стени, колони и др [10]. При дължина на полагане например 
8 м трябва да се остави околната фуга от минимум 5 мм, а при максимална дължина на полагане 
от 20 м околната фугатрябва да бъде минимум 10 мм. Тези фуги не трябва да бъдат запълвани с 
кабели или други материали. Между отделните помещения и при помещения със сложни очертания 
трябва винаги да се оставят разширителни фуги. Ако например дневната граничи със спалня - две 
помещения с различна експлоатационна температура - трябва да се предвиди разделяне на 
подовите покрития, защото иначе могат да възникнат напрежения и впоследствие - повреди. Според 
съвременното ниво на развитие на техниката, в подовото покритие трябва да се повторят всички 
фуги, оставени в подложката - напр. в циментовото или гипсовото покритие. Ако такива фуги се 
покрият, може да се получат увреждания на подовото покритие. 

При прозорци, стигащи до пода, трябва да се осигури достатъчно засенчване, проветрение и монтаж 
без напрежение. При пряко слънчево осветяване, температурата може да се повиши значително и да 
доведе до трайни деформации на подовото покритие. Колебанията на температурата трябва да се 
ограничават колкото е възможно. Свободно положеният под не трябва да бъде ограничаван никъде в 
изменението на размерите вследствие колебанията на температурата. 

Фиксирането на подовото покритие по какъвто и да било начин не е допустимо. Повишаването на 
температурата например от 15°C до 30°C води след себе си изменение на размерите от 0,5 мм на 
метър. При повишаване до 40°C то става 1,0 мм/м. Обратно, при понижаване на температурата, 
поведението на подовото покритие е подобно.  При температури под 10°C изменението на 
размерите е много малко.  Допустими са температури в помещението между -40°C и +45°C. 
По-високи температури могат да доведат до трайни деформации на подовото покритие. При 
температури под 0°C гъвкавостта на продукта намалява. 

Препоръка: Полагайте панелите в надлъжна посока към основния източник на светлина. Чрез 
прецизния метод на отпечатване на шарката се постига естествено разнообразие на цветовете. 
Затова винаги полагайте смесено панели от различни пакети, при това ще постигнете подобрено 
цветно въздействие на пода в помещението. 

Размерите на помещението трябва да се измерят предварително, за да се установи дали първият 
ред панели не трябва да бъде с намалена ширина. Ако стените не са прави, коригирайте хода 
на стената в първия ред панели и отрежете панелите съответно. Ако последният ред панели ще 
има ширина, по-малка от 19,2 см, трябва да разпределите равномерно оставащия размер между 
първия и последния ред панели, така че и двата реда да бъдат изрязани на една и съща ширина. 
Ако оставащият размер е по-малък от 10 см, трябва да го разпределите равномерно между първия 
и последния ред панели, така че и двата реда да бъдат изрязани на една и съща ширина. Жлебът 
и перото на профила не се смятат в разширителната фуга и трябва да бъдат премахнати. Моля 
проверете, от коя страна на елементите е жлебът, и от коя - перото. 

Започнете полагането от левия ъгъл на помещението. Поставете първия панел с дългата и късата 
страна с перо към стената и осигурете отстоянието от стената с ограничители [9]. Вкарайте втори 
панел челно (откъм късата страна) с перото към жлеба на първия панел, като го поставите към 
обратната страна на първия панел [10] и го чукнете с чукче през дървено блокче [12a]. 
Внимавайте дългите ръбове да лежат в една равнина, да не образуват стъпало и да лежат на права 
линия. Това е необходимо, за да може при полагането на втория ред панели, дългият профил да се 
съедини без образуването на фуги. Вкарайте останалите панели до края на първия ред. 

Завъртете последния панел от редицата на 180° [13] с декоративната страна нагоре до вече 
готовата редица (жлеб до жлеб), за да го напаснете/срежете и го поставете до стената. Предвидете 
разстояние от ръба откъм челната страна от 5-10 mm. Маркирайте дължината на панела и 
отрежете. За избягване разцепване на ръбовете, при използване на електрически прободни и ръчни 
циркулярни триони, декоративната страна трябва да сочи надолу. В противен случай започнете 
отрязването откъм горната страна на панела. Започвайте всеки нов ред с последното парче от 
предходния ред [15] (минимална дължина 40 см). 

Започнете втория ред с половин панел, или с остатъчното парче от първия ред. 
При това трябва да се спазва остатъчното парче да не е по-късо от 40 см и по-дълго от 90 см. 
Отместването на фугите (напречно) от ред към ред трябва да бъде минимум 40 см (моля внимавайте 
за вида на фугите при шарки, наподобяващи камък). Полагайте панелите от втория ред така, че 
дългите страни на панелите от първия и втория ред да са успоредни. Повдигнете панела откъм 
външната дълга страна (страната с жлеба) на около 30 - 40 мм (ъгъл от около 20 °). Перото 
на панела от втория ред влиза в повдигнатата част в жлеба на панела от първия ред. Спуснете 
внимателно елемента, докато легне равен върху подложката. За полагането на втория панел от 
втория ред отново дългата му страна с перото се поставя косо отгоре надолу в дългата страна с 
жлеба на панела от първия ред (под ъгъл около 20 °). Сега вкарайте този елемент, както е наклонен, 
в челната страна на първия елемент от втория ред, докато челните перо и жлеб на втория панел се 
напасват идеално. Сега спуснете бавно панела, докато профилите застанат в правилно положение. 
Сега поставете дървено трупче успоредно на късата страна и вкарайте докрай профила с чук [11, 
12a]. 
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Повторете тази операция за целия втори ред (наподобявайки затварянето на цип), докато първият 
и вторият ред са свързани помежду си без фуги и без отместване по височина. При свързването 
на първия и втория ред непременно внимавайте панелите да са положени без отместване по 
дългата страна. Полагането на следващите редове става както за втория ред, като се съблюдава 
достатъчното отместване на напречните фуги. При поставянето на последния ред към стената трябва 
да се внимава за липсата на напрежение в панелите (разстояние 5 – 10 мм). 

За тръбите на подовото отопление трябва да се оставят отвори, по-големи с 10 – 20 мм от диаметъра 
на тръбата [19]. Отрежете, напасвайте и намажете с лепило „преходно парче“ и го фиксирайте 
с клин до втвърдяването на PVC лепилото [21]. След това облицовайте отворите с маншети за 
отоплителното тяло. 

Скъсете вратите, така че да минават върху панела с 2 – 3 мм разстояние за резерва [22, 23]. 

След полагането, отстранете ограничителите. Накрая закрепете към стената държачите за первазите 
и поставете съответно изрязаните первази в тях [26a]. 

Експлоатация и грижи 

Зоните пред камината трябва да бъдат достатъчно добре защитени от излъчваната топлина и от 
падащи тлеещи частици. Веднага след полагането всички подвижни мебели трябва да се оборудват 
с добре закрепени филцови подложки на крачетата. Използвайте само меки ролки за въртящите 
се столове (EN 12529 Typ W) [30] със светла повърхност. Евентуално поставете допълнително под 
въртящите се столове предпазна рогозка. 

При продължително интензивно слънчево греене могат да се появят изкривявания на пода. За да 
се избегне това, осигурете засенчване или други предпазни мерки [32]. Освен това трябва да се 
избягва силното облъчване с топлина от източници на нагряване. При продължителни отклонения 
от нормалния климат в помещението може да се стигне до изменение в размерите или частично 
измятане на елементите. Рекламации, които се дължат на недопустими температурни влияния няма 
да бъдат приемани.

При използването на подово отопление обърнете внимание на това, да не се акумулира топлина под 
покритите площи (напр. килими, мебели). И под покритията, температурата трябва да е максимум 
27° C. Поставяйте саксии, вази и пр. върху водонепроницаема подложка, в противен случай под тях 
може да се образуват плесени и съответно обезцветяване. 

Внимание! Поставяйте на входа достатъчно голяма изтривалка, за да не се внасят в помещението с 
обувките камъчета и други полепнали материали, които могат да увредят пода. 

Парчета счупено стъкло и други агресивни нарушаващи подовото покритие материали трябва да се 
отстраняват незабавно. Разлетите течности трябва да се избърсват колкото може по-бързо. 

Автомобилни гуми и гумени постелки могат да оставят следи върху светли и средно светли подови 
шарки. При специални приложения на предизвикващи петна вещества (напр. боя за коса във 
фризьорски салон) трябва предварително да се направи проба върху пробно парче от материала. 
От тях могат да възникнат неотстраними промени в цвета. 

Почистване 

Неполепващо замърсяване се отстранява с метла или прахосмукачка, настроена за твърди подове. 

За окончателно, основно или поддържащо почистване използвайте почистващ препарат от набора 
принадлежности Add 2. 

Окончателно и основно почистване: 
Отстранете грубото замърсяване с метла или прахосмукачка. При силно замърсяване разредете 
почистващия препарат в съотношение 1:10 (1 литър на 10 литра вода), при по-леко замърсяване 
съответно намалявайте концентрацията. 
Нанесете разтвора за почистване върху настилката и, след кратко време за въздействие, почистете 
повърхността на настилката. Оберете течността с разтвореното замърсяване с попиваща бърсалка 
(моп), а при по-големи площи евентуално с прахосмукачка за течности с адаптор за твърди подове. 
Избършете с чиста вода за неутрализиране на почистващия препрарат. 

Поддържащо почистване: 
Разредете почистващия препарат в съотношение 1:200 (50 милилитра на 10 литра вода) и 
избършете пода с този разтвор. 
Указание: Не мокрете чувствителните повърхности (дърво, метал) с разтвора за почистване. 

Разход на почистващ препарат: 
около 2 литра на 100 кв. м. (окончателно почистване) 
около 0,1 литра на 100 кв. м. (поддържащо почистване) 

Общи съображения:
Винаги почиствайте структурирани повърхности в посоката на структурите. Избършете следи 
от стъпки и замърсяване с изстискана влажна кърпа. Моля, спазвайте указанията от етикета на 
продукта. 

Политури и почистващи средства с добавки като восък, масла и др. под. не са подходящи за 
обработка на подовото покритие. Подовата настилка не трябва да се полира. Моля, не използвайте 
пароструйка, телена или найлонова четка, политура за мебели, прахообразни или течни абразиви, 
избелващи или други силни почистващи препарати. 
Като спазвате тези указания, Вие ще допринесете за по-дългото запазване на вашата подова настилка 
и ще получите пълната гаранция. 
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Разглобяване и ново използване на елементите 
Разглобяването, съотв. замяната на свободно положени панели в жилищни и производствени 
помещения става без разрушаване, когато панелите се изваждат ред по ред по дългата си страна 
чрез леко извиване [33]. След това панелите се изваждат по челната си страна, отново чрез леко 
извиване [34]. Моля, работете особено внимателно и старателно, за да избегнете увреждането на 
съединенията с жлеб и перо. 

Изхвърляне 
Влезте във връзка с местното предприятие за вторични суровини, за да бъде използван материалът за 
рециклиране. Кодът за отпадък за Европа е 17 02 03. 

Информация за гаранцията 
На първия ползвател се гарантира, че към момента на покупката от първия купувач и при нормални 
условия, продуктът няма производствени дефекти. Гаранцията покрива ненормални изменения на 
продукта, ако указанията в ръководството за полагане са спазени. Гаранцията обхваща замяната на 
дефектни панели с равностойни към момента на правомерната рекламация. Гаранцията не включва 
финансово обезщетение и покриване на разходите за демонтаж на дефектните и монтаж на новите 
панели. Гаранцията не обхваща нормалното износване, повреди и изменения от неспазване на 
ръководството за полагане, некомпетентни методи за почистване или грешни почистващи препарати, 
некомпетентна експлоатация на подовото покритие, щети от тежки предмети или тяхното неправилно 
преместване, щети от замърсяване, пясък и отломки, щети от надраскване. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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