Укладання MO.RE!
Обов’язково керуйтеся цими правилами перед укладанням та під час нього! Спочатку, будь ласка, повністю прочитайте
інструкцію з укладання ламінату!
Роботи з укладання підлогових покриттів проводяться згідно зі стандартом ATV DIN 18365.

В точності дотримуйтесь нижченаведених вказівок, щоб зберегти право на гарантійне обслуговування в
повному обсязі.
Залежно від сфери застосування існують різні способи укладання ламінату:
1. Безклейове та швидке укладання
2. Укладання за допомогою Clickguard™: Перед укладанням ламінатних підлогових покриттів у приміщеннях промислового призначення
необхідно виконати ущільнення швів [8g]. Герметик Clickguard™ забезпечує тривалий захист підлоги від впливу вологи зверху. Підлогове покриття
пізніше можна буде зняти і укласти заново. При використанні Clickguard™ дотримуйтеся відповідної інструкції з експлуатації. В ході ущільнення
швів необхідно нанести достатню кількість герметика Clickguard™ на верхній гребінь дошки [8g] (1 x на поздовжню сторону, 1 x на торець).
Залишки Clickguard™, що виступили назовні, слід зчистити з поверхні підлоги через максимум 15 – 20 хвилин пластмасовим шпателем. Якщо після
цього ще залишаться сліди, їх можна видалити побутовим розчинником.
Підготовка: Перед укладанням, будь ласка, помістіть пакети з ламінатом на 48 годин у приміщення з такими ж кліматичними умовами, в яких буде
проводитися укладання [1]. Важливою передумовою для успішного монтажу та тривалого збереження цінності ламінатної підлоги є мікроклімат у
приміщенні з температурою 15 - 30 °C і відносною вологістю повітря 40 - 70 %.
Потрібні матеріали та інструменти: поліетиленова плівка, алюмінієва стрічка для закладення швів, розпірні клини, звукоізоляційна підкладка,
пила, олівець, складна лінійка; [2] у разі необхідності: підбійник, молоток, герметик для ущільнення швів Clickguard™
Основа для укладання ламінату повинна мати такі властивості, щоб ламінатну підлогу можна було укласти відповідно до інструкцій виробника. У
якості основи придатні, крім іншого, мінеральні поверхні (напр., монолітна стяжка, бетон, асфальт), конструкції з деревостружкових плит та підлоги
з дерев’яних дощок. Основа підлоги повинна бути абсолютно рівною, сухою і чистою, а також мати достатню тримкість. Нерівності на поверхні
підлоги, що перевищують 3 мм на 1 кв. м., необхідно вирівняти відповідно до приписів стандарту (DIN 18202) [3]. Гладкість основи найкраще
визначається за допомогою нівелірної рейки або довгого ватерпаса.
При укладанні ламінату на мінеральних поверхнях (напр., бетон, цементна
стяжка, ангідритна стяжка, кам’яна плитка та ін.) слід провести вимірювання
вологості. Залишкова вологість покриття перед укладанням не повинна
перевищувати наступних значень:
для цементної стяжки: без підлогового опалення < 2,0 % CM
для ангідритної стяжки: без підлогового опалення < 0,5 % CM
На поверхні підлоги не повинно бути жодних перепадів висоти, уступів та
інших нерівностей. Звичайне будівельне сміття (уламки штукатурки, гіпсу і т. п.)
необхідно видалити без залишку. Тріщини на поверхні основи також вважаються
чинником підвищеного ризику. Щоб зберегти право на рекламаційні претензії в
повному обсязі, дотримуйтесь приписів стандарту ATV DIN 18365, а також § 4,
абз. 3 VOB/B (Правил виконання підрядно-будівельних робіт).
Огляньте панелі на наявність дефектів при хорошому освітленні. Дошки з
видимими відхиленнями від норми, що виходять за межі встановлених допусків
(напр., по висоті, глянсовості, габаритам або кольору) необхідно відсортувати; їх
заміна буде здійснена без додаткової плати [4]. Після того, як панелі піддалися
будь-якій обробці, рекламаційні вимоги вже не приймаються.
Ламінатне покриття укладається в підвішеному стані без клейового, гвинтового,
цвяхового кріплення або будь-якої іншої фіксації на опорній основі. Розміщення
на підлозі дуже важких предметів (напр., вбудованих кухонь) також створює
ефект фіксації. Вбудовані кухні та шафи рекомендовано встановлювати перед
укладанням, а потім укладати ламінатне покриття таким чином, щоб воно лише
трохи заходило за плінтус. При недотриманні зазначених вимог пред’явлення
рекламаційних претензій є неможливим [5]!
Килимові покриття в будь-якому разі необхідно прибрати: вони не є придатною
основою для ламінату. Якщо під ламінатним настилом знаходиться килим, під час
ходьби по поверхні підлоги виникає пружинистий рух, а також підвищений тиск
в області країв. Це руйнує пазогребневе з’єднання і, як наслідок, призводить до
утворення швів. Килимове покриття слід прибрати також з гігієнічних міркувань.
Волога, яка збирається в ньому, може викликати утворення цвілі та бактерій [6].
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На дерев’яні основи (напр., установні плити, дощатий настил) не можна
стелити поліетиленову плівку. Перед укладанням покриттів з мінеральних
матеріалів (бетон, монолітна стяжка і т. п.) під них слід обов’язково підкладати
придатну пароізоляційну плівку (з поліетилену) в формі ванни для захисту від
вологи. Смуги укладаються вздовж одна одної з нахлестом близько 50 мм і
фіксуються алюмінієвою стрічкою для закладення швів. На будь-яких типах
основи рекомендовано використовувати звукоізоляційну підкладку, сумісну з
системою покриття, для оптимізації поглинання ударних шумів. Звукоізоляційна
підкладка укладається «встик», тобто без нахлеста [7]. Стежте за тим, щоб стики
ізоляційної підкладки не знаходилися безпосередньо під швами ламінатного
покриття.
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Ламінат такого типу призначений для укладання в душових і ванних кімнатах
приватного використання. Будь ласка, неухильно дотримуйтеся вказівок з
укладання [8a - 8g]!
Застосування систем підлогового опалення (на основі гарячої води / електрики)
є можливим тільки за умови їхнього належного монтажу та експлуатації з
дотриманням правил техніки безпеки [10]. Система підлогового опалення
має бути поставлена і встановлена відповідно до останнього рівня розвитку
техніки, а також введена в експлуатацію спеціалізованим підприємством з
дотриманням діючих нормативів опалення. При цьому обов’язкова наявність
відповідного протоколу підігріву і охолодження, підписаного фахівцем.
Система підлогового опалення повинна бути вмонтована і експлуатуватися по
всій площі підлоги приміщення. Часткова експлуатація контурів підлогового
обігріву не допускається. Температура з нижнього боку підлогового покриття
за жодних обставин і в жодній точці не повинна перевищувати позначку в 27
°C. Будь-які рекламаційні претензії, пов’язані з експлуатацією або монтажем
обладнання для підлогового опалення, повністю виключаються, якщо
вищевикладені вимоги не були дотримані. Претензії можуть пред’являтися
виключно в рамках наших загальних Положень про відповідальність і гарантійні
зобов’язання. Незалежно від наявності або відсутності підлогового опалення,
професійний укладальник зобов’язаний перед установкою ламінатної підлоги
визначити вологість основи карбідним методом (CM) і запротоколювати
отримані результати. При використанні системи підлогового опалення діють
наступні граничні значення залишкової вологості [8c]:
для цементної стяжки:
для ангідритної стяжки:
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1,8 % CM
0,3 % CM

Стійкість до дифузії водяної пари (SD) у застосовуваної пароізоляційної плівки
[8b] повинна мати щонайменше одне значення > 75 м згідно зі стандартом EN
12086. Плівку необхідно укладати таким чином, щоб забезпечувався нахлест не
менше 50 мм. Після цього стики заклеюються без зазорів суцільною клейкою
стрічкою.
Вимоги до якості клейкої стрічки аналогічні вимогам до плівки; окрім того,
клейка стрічка повинна гарантувати надійне і тривале склеювання [8d]. У
ванних кімнатах не слід застосовувати додатковий матеріал для підкладки.
Ущільнення крайок виконується за рахунок того, що пароізоляційна плівка
наноситься на вертикальну поверхню прилеглих конструктивних елементів
у достатній кількості. Після монтажу оздоблювальної рейки з покривним
профілем плівка обрізається врівень над покривним профілем [8e].
Потім шов герметизується силіконовим ущільнювачем для ванн [8f].
Для запобігання проникненню води всередину конструкції під час укладання
можна нанести ClickGuard™ на кожну гребневу сторону кожної панелі перед
її фіксацією та забезпечити її відповідною герметизацією [8g]. Обов’язково
стежте за тим, щоб герметизація швів виконувалася без пропусків. Інакше
вода може потрапити під підлогове покриття і призвести до утворення цвілі з
неприємним запахом.
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При укладанні покриття в підвішеному стані слід ураховувати опір
теплопровідності ламінату та звукоізоляційної підкладки. Сума значень опору
теплопровідності всіх компонентів відповідно до вимог стандарту DIN EN 14041
має становити ≤ 0,15 м² К/Вт. При використанні звукоізоляційних підкладок,
що не входять у комплект приладдя, при «плаваючому» укладанні на стяжці
з підігрівом не надається жодних гарантій щодо дотримання ефективного
максимально допустимого опору теплопровідності всієї конструкції.
Якщо ламінатна підлога вже оснащена вбудованою звукоізоляційною
підкладкою, встановлення додаткової підкладки не потребується [9].
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Перед укладанням рекомендовано відсортувати панелі за бажаним напрямом
текстури і, в разі необхідності, за колірними відтінками. Відкриті пакети слід
негайно використати в роботі!
Процес укладання: Рекомендація: Укладайте панелі в поздовжньому напрямі
від основного джерела світла [11].
Якщо стіни в приміщенні мають непрямолінійну форму, будь ласка, перенесіть
контур стіни на перший ряд панелей, а потім відпиляйте панелі відповідним
чином. Також перед укладанням слід виміряти глибину приміщення. Якщо
останній ряд панелей матиме ширину менше 5 см, наявний у Вас залишковий
розмір необхідно рівномірно розподілити між першим і останнім рядами
панелей таким чином, щоб обидва ряди можна було обрізати на однакову
ширину.
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Рекомендація: Для підвищеного комфорту в ході укладання рекомендовано
вибрати звукоізоляційну підкладку, сумісну з системою покриття. Якщо така
звукоізоляційна підкладка не застосовується, для надійного закладення
поперечних швів слід скористатися поібійником і молотком [20].
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Починайте укладання покриття з лівого кута приміщення. Покладіть першу
панель гребенем до стіни і зафіксуйте відстань від краю за допомогою розпірних
клинів. Обов’язково залишайте компенсаційний зазор (розширювальний шов)
у 12 – 15 мм від стін, труб опалення, колон, дверних упорів і т. п. [12].
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Вставте другу панель торцем (коротшою стороною) під кутом 30° у
профільований отвір паза розташованої спереду першої панелі [13], після
чого покладіть її плазом на підлогу. Стежте за тим, щоб поздовжні крайки
панелей проходили в один ряд, утворюючи пряму лінію без зрушень і зсувів.
Це необхідно для того, щоб при укладанні другого ряду панелі можна було
безшовно вставляти в поздовжні профілі.
Укладіть решту панелей до самого кінця першого ряду в такий же спосіб.
Останню панель у ряді [14] слід розвернути на 180° з метою підгонки / обрізки
і прикласти декоративною стороною догори до вже наявного ряду панелей
(щоку паза до щоки паза) біля правої стіни приміщення. З торцевого боку
необхідно передбачити компенсаційний зазор у 12 – 15 мм. Позначте довжину
панелі, після чого відпиляйте зайве.
Остання панель першого ряду також вставляється під кутом 30° у профільований
отвір паза розташованої спереду першої панелі, а потім укладається плазом на
підлогу [15]. Стежте за тим, щоб поздовжні крайки панелей проходили в один
ряд, утворюючи пряму лінію без зрушень і зсувів.
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Щоб уникнути розщеплення крайок, при використанні лобзикової або ручної
циркулярної електропили декоративна сторона має бути повернута вниз.
В інших випадках розпилюйте панель, починаючи з верхнього боку. Кожен
новий ряд слід починати з залишкової частини (довжиною як мінімум 30 см)
попереднього ряду [21].
Другий ряд можна починати з половинки панелі (довжина ≤ 95 см) або
використовувати той же самий залишок (довжина ≥ 30 см) [15, 16]. При цьому
обрізок панелі необхідно вкласти з поздовжньої сторони в профіль паза
першого ряду і застопорити / загнути під кутом [16, 17]. Зсув поперечних швів
повинен складати щонайменше 30 см для кожного ряду.
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Вкладіть другу панель з поздовжньої сторони в профіль паза попереднього
панельного ряду і просуньте її вліво під кутом 20° так, щоб вона торкнулася
вже покладеної панелі [18]. Потім загніть її вниз і з силою натисніть зверху,
поки вона не зафіксується з чутним клацанням [20, 21]. Стежте також за тим,
щоб приєднувана панель була акуратно вставлена і правильно пролягала у
поздовжньому профілі. За відсутності звукоізоляційної підкладки, сумісної
з системою покриття, для фіксації обох панелей необхідно використовувати
підбійник і молоток [19].
Якщо площа укладання перевищує 8 м у довжину або ширину, а також у
приміщеннях з багатокутною конфігурацією обов’язково слід передбачити
деформаційні шви (мін. 2 см завширшки) [22]. Лише в такому разі підлога
зможе належним чином розтягуватися або стискатися під впливом кліматичних
коливань. Враховуйте це також при укладанні ламінату з переходом з одного
приміщення в інше. На межі приміщень покриття необхідно укладати так,
щоб вони переривалися в області дверної коробки. Для професійного
облицювання розширювальних швів можна використовувати відповідні
профілі. Розширювальні шви не дозволяється заповнювати кабелями або
іншими матеріалами. Будь ласка, дотримуйтесь вимог стандарту ATV DIN 18365.
Розширювальні і крайові деформаційні шви не повинні з’єднуватися з силовим
замиканням, інакше їхня функціональність буде порушена. У конструктивному
плані розширювальні шви необхідно перейняти з однаковою можливістю
переміщення.
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Для опалювальних труб потрібно просвердлити отвори діаметром на 3 см
більше, ніж діаметр самих труб. Випиляйте «пригонну деталь», змастіть її клеєм,
припасуйте та закріпіть за допомогою клина до повного застигання клею. Після
цього облицюйте утворені виїмки манжетами для батарей опалення [23, 24, 25].

24

Дерев’яні дверні рами слід вкоротити настільки, щоб панель разом зі
звукоізоляційною підкладкою пролягала під ними з зазором у 2 – 3 мм [26, 27].
Після закінчення укладання приберіть розпірні клини.

23

Для ідеальної фінішної обробки слід прикріпити до стіни затискачі плінтусних
рейок на відстані 40 – 50 см один від одного, а потім насадити на них плінтусні
рейки з точною підгонкою за розміром [30].
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Очищення та догляд
Неналиплий бруд можна видалити віником або пилососом, призначеним для
жорстких підлог. Використовуйте для повсякденного прибирання тільки мийні
засоби, рекомендовані виробником ламінату. Політура, а також засоби чищення
з присадками для догляду (напр., воском, мастилом тощо) не придатні для
обробки поверхонь ламінатного покриття. Ламінатну підлогу не дозволяється
полірувати [31].
Сліди від взуття та звичайний бруд слід витирати добре вичавленою ганчіркою,
з якої не повинна капати вода. Уникайте накопичення вологи на поверхні!
Зокрема, це призводить до підвищеного ризику нещасних випадків. Тому ми
рекомендуємо одразу витирати вологу поверхню насухо[32]! Проявляйте
особливу обережність при розміщенні на підлозі квіткових горщиків, вазонів
та подібних предметів. Завжди підкладайте під них водонепроникну підставку.
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Стійкі забруднення видаляються за допомогою придатного аерозольного
засобу для чищення або ацетону, який слід розпиляти точечно. На поверхню
підлогового покриття не можна наносити додаткові ущільнення.

Увага! Захищайте свою підлогу від подряпин або вм’ятин! На вході в
приміщення слід розмістити брудозахисний килимок достатнього розміру.
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Меблеві ніжки з дерева, металу або пластмаси мають бути забезпечені
повстяними накладками. Використовуйте тільки офісні стільці з м’якими
роликами (DIN 12529) [33] або підкладайте під них доступні в продажу захисні
циновки. Дотримуючись наведених рекомендацій, Ви сприяєте збереженню
цінності Вашого ламінатного покриття, а також зберігаєте повне право на
гарантійне обслуговування.

Розбирання або демонтаж
Неруйнівна заміна або демонтаж панелей, укладених «плаваючим» способом,
як у житлових, так і в промислових приміщеннях здійснюється таким чином,
що весь ряд ламінату спочатку нахиляється під кутом з поздовжньої сторони
і вивільняється з фіксатора [34]. Після цього панелі, що лежать плазом на
підлозі, згинаються з вужчої (торцевої) сторони і від’єднуються одна від одної
[35]. Будь ласка, працюйте з максимальною сумлінністю і обережністю, щоб не
допустити пошкоджень в області шпунтів і гребенів.
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