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Lớp nền để lát sàn phải được thực hiện sao cho có thể lát sàn gỗ Laminate theo 
đúng hướng dẫn của chúng tôi.
Lớp lót nền phù hợp có thể kể đến như lớp nền khoáng (như vữa, bê tông, nhựa 
đường), ván dăm và ván sàn gỗ. Sàn phải hoàn toàn phẳng, khô, sạch và có khả 
năng chịu tải. Lớp sàn không đồng đều từ 2 mm đến 1 m phải được làm phẳng 
đúng kỹ thuật (theo tiêu chuẩn DIN 18202) [3]. Độ phẳng của lớp lót có thể được 
xác định tốt nhất bằng thước thẳng hoặc ống ni vô dài.

Không được phép có đoạn ngắt quãng gồ ghề hay không bằng phẳng. Chất thải 
xây dựng như dư lượng thạch cao hoặc chất tương tự cần phải được loại bỏ 
hoàn toàn. Các vết nứt trên lớp nền lót cũng cần phải lưu tâm. Để đảm bảo cho 
các yêu cầu khiếu nại có hiệu lực, cần tuân thủ đúng các quy định theo tiêu chuẩn 
ATV DIN 18365 và §4 mục 3 VOB/B.

Bạn hãy kiểm tra  các tấm ván lát điều kiện ánh sáng tốt để dễ dàng phát hiện 
lỗi nếu có. Các tấm ván bị lỗi rõ ràng, nằm ngoài các dung sai cho phép về chiều 
cao, độ bóng, kích thước và màu sắc, phải được phân loại và thay thế tương 
đương [4]. Không thể yêu cầu về khiếu nại đối với các Tấm ván lát đã qua xử lý.

Sàn gỗ nhựa Laminate cần được lát/ lắp ghép nổi và không được dán, bắt vít, 
đóng đinh vào lớp nền lót cũng như không được cố định bằng các cách khác 
vào lớp nền lót. Việc đặt các vật rất nặng chẳng hạn như bếp tích hợp có thể gây 
ra tác dụng cố định sàn. Do đó, khuyến nghị lắp bếp và tủ tích hợp trước khi lát 
sàn và chỉ ghép sàn gỗ nhựa Laminate vào tời phía sau tấm ốp chân tường. Nếu 
không tuân theo các quy định này, các yêu cầu khiếu nại có thể sẽ không hợp lệ 
[5]!

Không bao giờ sử dụng thảm làm lót sàn vì nó không phù hợp. Việc sử dụng thảm 
đặt phía dưới sàn gỗ nhựa Laminate có thể gây xê dịch đàn hồi và tạo ra áp lực 
mạnh lên các vùng cạnh ván khi đi lại trên mặt sàn gỗ này. Điều này phá hỏng liên 
kết ăn khớp giữa rãnh – lưỡi và tạo thành khe hở. Thảm sàn cũng phải tháo ra do 
lý do vệ sinh (do mùi lâu ngày, nấm mốc). Khi có độ ẩm, nấm mốc, vi khuẩn có thể 
xuất hiện [6].

Hãy lưu ý rằng sàn gỗ này không phù hợp cho các phòng ẩm ướt, ví dụ như nhà 
tắm và phòng xông hơi [7].

Phải tiến hành đo độ ẩm khi ghép sàn trên lớp nền khoáng, chẳng hạn như bê 
tông, xi măng, can xi sunfat và đá phiến. Trước khi ghép sàn, lớp nền không 
được vượt quá các giá trị độ ẩm tồn dư dưới đây:    
 
 Nền xi măng:  Có hệ thống sưởi sàn < 1,8% CM
    Không có hệ thống sưởi sàn< 2,0% CM
 Lớp nền canxi sunfat: Có hệ thống sưởi sàn < 0,3% CM
    Không có hệ thống sưởi sàn < 0,5% CM

Trước khi ghép sàn lên lớp nền khoáng như bê tông, vữa, v.v., nhất định phải lót 
một tấm màng chắn hơi phù hợp (màng nhựa PE) nhằm mục đích chống ẩm. Các 
đường gạch được ghép liền nhau và chồng lên nhau khoảng 50 mm và cố định 
bằng băng dính nhôm add2. Với lớp nền bằng gỗ ví dụ như các tấm ghép hoặc 
ván gỗ thì không được lót màng nhựa PE [8].

Trên tất cả các loại lớp nền, thì loại nền hệ thống (system-related) (xem yêu cầu 
về vật liệu) được khuyến nghị sử dụng. Lớp nền loại này được lát/ lắp ghép „đơn 
lẻ“, tức là không chồng lên nhau. Nếu sàn gỗ đã có sẵn lớp nền lót tích hợp thì 
không được sử dụng thêm lớp lót bổ sung.

Chỉ sử dụng hệ thống sưởi sàn (nước nóng / điện) khi chúng được lắp đặt và 
vận hành đúng cách [9]. Việc cung cấp và lắp đặt hệ thống sưởi sàn phải đáp 

Lắp đặt Quattro Clic
Cần chú ý tuyệt đối quá trình trước và trong khi lắp đặt! 
Trước tiên xin hãy đọc hết hướng dẫn lắp đặt. 

Công tác phủ sàn được thực hiện căn cứ vào "Điều kiện hợp đồng kỹ thuật chung cho các công trình xây dựng" (ATV) DIN 18365. 
 

Bạn hãy tuân thủ chính xác các hướng dẫn này, để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về bảo hành. 

Chuẩn bị: 48 giờ trước khi lắp đặt, hãy bảo quản các gói trong trong cùng điều kiện môi trường như khi lắp đặt [1].
Điều kiện quan trọng để lắp đặt và đảm bảo độ bền cho sàn gỗ nhựa Laminate chính là nhiiệt độ phòng ở mức 15 - 30°C và độ ẩm tương đối đạt 40 - 
70%.

Yêu cầu về vật liệu và dụng cụ: Màng nhựa PE add2, lớp lót (Pur 2.0 add2 , Wood 5.0 add2 ), băng dính nhôm tự dính add2, miếng nêm add2, keo dán 
gỗ/keo trắng D3 (keo PVAc), cưa, bút chì, thước gấp, đục gỗ, khăn lau ẩm [2] 
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ứng tiêu chuẩn công nghệ hiện hành và được thực hiện bởi một công ty chuyên 
nghiệp tuân thủ đúng các tiêu chí về sưởi. Theo đó, bắt buộc phải có biên bản 
ghi nhận về việc gia nhiệt và tản nhiệt được ký xác nhận. Hệ thống sưởi sàn 
phải được lắp đặt và vận hành trên toàn bộ diện tích phòng. Hệ thống sưởi dưới 
sàn không được phép hoạt động một phần. Nhiệt độ dưới sàn không được phép 
vượt quá 27°C tại bất kỳ vị trí nào vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ khiếu nại nào 
có liên quan đến việc vận hành hoặc lắp đặt hệ thống sưởi sàn đều không được 
chấp nhận nếu không tuân thủ theo các quy định nêu trên. Các khiếu nại được 
chiểu theo khung các điều kiện chung về bảo hành và bảo đảm của chúng tôi. Đối 
với lớp lót sàn có hoặc không có hệ thống sưởi dưới sàn các chuyên gia lắp đặt 
phải giám sát và thực hiện các biện pháp đo đạc CM cần thiết trước khi lắp đặt 
sàn. 

Trong quá trình ghép sàn nổi, phải chú ý đến điện trở nhiệt của sàn gỗ nhựa 
Laminate và lớp nền lót. Tổng điện trở nhiệt của tất cả các thành phần phải ≤ 
0,15m² K/W theo đúng yêu cầu trong tiêu chuẩn DIN EN 14041. Khi sử dụng lớp 
nền không nằm trong danh mục phụ kiện của chúng tôi, đối với việc ghép sàn nổi 
trên lớp nền gia nhiệt, tất cả các yêu cầu bảo đảm chất lượng đều sẽ bị từ chối 
do vấn đề về tuân thủ điện trở nhiệt tối đa cho phép của toàn bộ công trình.

Khuyến nghị nên phân loại các tấm trước khi lắp ghép theo vân gỗ mong muốn 
hoặc sắc thái màu, nếu cần. Xử lý ngay các kiện đã mở!

Lắp đặt:

Ở trạng thái ban đầu, mỗi tấm lắp có một miệng hèm bao quanh [13]. Sàn gỗ 
nhựa Laminate cho phép tùy ý chuyển từ cạnh mặt rãnh sang cạnh mặt luỡi mà 
chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ bắp. Để làm việc này, miệng rãnh trên cạnh tương 
ứng sẽ được phá vỡ tại vị trí bẻ mong muốn [11-13] hoặc là giữ nguyên trạng thái 
ban đầu. Sau mỗi lần bẻ, cần đảm bảo rằng miệng rãnh được bẻ sạch sẽ. Bất kỳ 
phần thừa nào phải được loại bỏ cẩn thận bằng dụng cụ đục gỗ.

Để tạo rãnh, một cạnh dài bất kỳ của tấm ván lát sẽ được giữ nguyên ở trạng thái 
ban đầu, nghĩa là miệng rãnh không bị bẻ ra. Để tạo cạnh mặt lưỡi, miệng rãnh 
sẽ được bẻ ra để cạnh đó trở thành cạnh mặt lưỡi [11, 12].

Tùy vào mẫu lát sàn, mà cần phải cắt các miệng rãnh sẽ được cắt đi ở một cạnh 
hoặc hai cạnh của tấm ván lát [13]. 
Sau mỗi lần tạo ra mặt lưỡi, cần đảm bảo nó được liên kết với mặt rãnh của tấm 
ván lát trước đó, ví dụ giữ hai tấm ván lát này lại với nhau mà không cần keo dán 
[14].

Cần tuân thủ quy định về quản lý chất thải.

Có thể sử dụng các mô hình xoay và / hoặc mô hình đồng nhât đối xứng và 
không được trình bày trong tất cả các kêt hợp có thể có [13].

Dù lát theo bất kỳ mẫu lát nào, mỗi tấm ván lát đều cần dán vào các tấm ván lát 
bên cạnh. Để làm việc này một hạt keo dán được bôi vào tấm ván lát đã được đặt 
[15]. Hạt keo dán luôn được bôi vào tấm ván lát đã được đặt trên sàn chứ không 
bôi vào tấm ván lát sắp được ghép vào sàn [16]. Trong quá trình này, việc ghép 
sàn nổi không bị ảnh hưởng. 

Khi gắn kết các tấm ván lát như trong hình [17] dùng lực để ép các tấm ván lát 
vào với nhau. Để gắn kết các tấm ván lát với nhau không dùng búa và không uốn 
cong tấm ván lát cần ghép. Không tiếp tục đè, nén lên diện tích sàn đã lát cho tới 
khi keo dán cứng lại. Khuyến nghị chỉ đi lại trên sàn gỗ nhựa Laminate đã dán tối 
thiểu sau 90 phút. 

Nếu keo dán tràn ra khỏi khe dán, cần lau sạch ngay bằng khăn ẩm [18]. 
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Có vô số cách thiết kế theo tỷ lệ giữa các cạnh, ví dụ chiều dài/chiều rộng là 4/1 hoặc 2/1.

Về nguyên tắc, sàn gỗ công nghiệp có thể được lát theo tất cả các hướng. Điều kiện tiên quyết là ở gờ phía ngoài của diện tích sàn đã ghép/lát, miệng 
rãnh vẫn còn, nghĩa là nó chưa bị bẻ ra. Tuy nhiên, nên giữ một hướng lắp đặt chính.  
Chúng tôi xác định các mẫu lát sau đây là mẫu lát chuẩn:

Mẫu lát dạng xương cá:

Các bước lắp ghép tiếp theo được thể hiện như hình [19]. Nếu có hướng lắp đặt hoặc hình dạng phòng khác nhau thì phải điều chỉnh các bước lắp đặt 
tương ứng.

Đầu tiên đặt các tấm ván lát (1) đến ít nhất (7) theo thứ tự hiển thị. Để làm việc này, tấm ván lát (1) được đặt ở bất cứ đâu trong phòng mà không cần 
bẻ miệng rãnh nào. Miệng rãnh của tấm ván lát (2) được bẻ ra ở một cạnh ngắn bất kỳ.
Bằng cách giữ các tấm ván (1) và (2) lại vào nhau, bạn hãy đảm bảo rằng cả hai tấm ván lát có thể gắn kết với nhau càng chính xác càng tốt. Trong 
thường hợp này, keo dán phải được bôi vào cạnh dài của tấm ván lát (1) ở chỗ mà tấm ván lát (2) được ghép vào tấm ván lát(1). Tiếp theo tấm ván lát 
(2) cần được đặt lên trên tấm ván lát (1) như trong hình càng cân xứng và càng chính xác càng tốt [17]. 
Miệng rãnh của tấm ván lát (3) được bẻ ra ở một cạnh dài bất kỳ. Bằng cách giữ tấm ván lát (1) (2) và (3) lại với nhau, hãy đảm bảo cả ba tấm ván lát 
có thể gắn kết với nhau càng chính xác càng tốt. Trong trường hợp này keo dán phải được bôi vào cạnh dài của tấm ván lát (2) và cạnh ngắn của tấm 
ván lát (1). Tiếp theo tấm ván lát (3) cần được đặt lên trên tấm ván lát (1) và (2) như trong hình càng cân xứng và càng chính xác càng tốt [17].

Các bước lắp đặt tiếp theo được thực hiện tương tự như các bước được mô tả ở trên.

Sau đó, tập hợp các tấm ván lát (1) đến (7) phải được di chuyển cẩn thận đến vị trí mong muốn trên sàn (ví dụ: giữa phòng), nơi cần lắp đặt thêm. 
Chú ý! Không đè ấn và tạo áp lực căng quá mức lên các khe ghép giữa các tấm ván lát vì keo vẫn chưa hoàn hoàn khô. 

Theo quy luật chung, miệng hèm của sàn đã được lát [19] (dày, viền đen) luôn hướng ra ngoài (và do đó không bị bẻ ra). Các tấm ván lát hoàn chỉnh 
phải được lắp đặt cho đến khi không lắp vừa được tấm ván lát hoàn chỉnh nào giữa tường và sàn. Các khu vực chưa được lắpvừa bằng tấm ván lát 
hoàn chỉnh sẽ được lắp sau cùng.

Việc đặt các tấm ván lát còn lại chẳng hạn như từ (16) đến (18) cần luôn theo hướng từ sàn đã lát đến tường tương ứng.

Tương tự như sơ đồ lắp đặt ở trên, mẫu lát dạng xương cá cũng phải được lắp đặt với kích thước 314 mm x 628 mm. Trình tự hoặc số lượng tấm ván 
lát khi lắp đặt sẽ được điều chỉnh phù hợp với hình dạng của phòng cần lát.
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Mẫu lát dạng sàn tàu thủy:

Hai cạnh ngắn của tấm ván lát thể hiện khác nhau. Do đó bất kỳ mẫu lắp đặt nào trong đó hai cạnh ngắn của tấm ván lát tiếp xúc với nhau phải được 
đặc biệt chú ý [20]. Cần quan sát mũi tên in ở mặt sau của từng tấm ván lát khi muốn ghép hai cạnh ngắn của hai tấm ván lát. Chỉ được lắp vào nếu tất 
cả các mũi tên chỉ cùng hướng. Không được phép ghép hai cạnh ngắn của hai tấm ván lát với nhau mà mũi tên chỉ hướng khác nhau.

Các bước lắp đặt tiếp theo được thể hiện như hình [20]. Nếu có hướng lắp đặt hoặc hình dạng phòng khác nhau thì phải điều chỉnh các bước lắp đặt 
tương ứng.

Hàng thứ nhất:

Tấm ván lát (1) được đặt vào góc sau của phòng. Trước đó, miệng hèm của cạnh ngắn và cạnh dài được bẻ ra, hướng về cả hai ranh giới phòng 
(tường). Giữa các bức tường và sàn gỗ công nghiệp, cần duy trì khoảng cách nhỏ khoảng 12 mm bằng các miếng nêm. 

Tấm ván lát (2) lại được bẻ ra lần nữa ở một cạnh dài và một cạnh ngắn. Bằng cách giữ tấm ván lát (1) và (2) cùng nhau, đảm bảo rằng cả hai tấm ván 
lát có thể gắn kết với nhau càng chính xác càng tốt (chú ý hướng của mũi tên! [20]). Trong trường hợp này keo dán phải được bôi vào cạnh ngắn của 
tấm ván lát (1). Tiếp theo tấm ván lát (2) cần được đặt lên trên tấm ván lát (1) càng cân xứng và càng chính xác càng tốt [17].

Tương tự như những bước lắp đặt này, tất cả các tấm ván lát của hàng đầu tiên phải được ghép vào với nhau. Tấm ván lát cuối cùng của hàng thứ 
nhất là tấm ván lát (3) trong Hình [20] bị cắt ngắn đi bằng cưa để nó có một khoảng cách nhỏ khoảng 12 mm tới tường liền kề.

Hàng thứ hai và các hàng tiếp theo:

Chiều dài của tấm ván lát (4) cần được cắn ngắn bằng cưa sao cho nó ngắn hơn tấm ván lát (1), nhưng ít nhất phải dài 300 mm.

Miệng hèm của tấm ván lát (4) phải bị bẻ ra ở một trong các cạnh dài. Miệng hèm còn lại ở cạnh ngắn phải ở bên phải.

Bằng cách giữ tấm ván lát (4) và (1) với nhau, đảm báo rằng cả hai tấm ván lát có thể gắn kết với nhau càng chính xác càng tốt. Trong trường hợp này, 
keo dán phải được bôi vào cạnh dài của tấm ván lát (1) tại chỗ mà tấm ván lát (4) được ghép vào. Tiếp theo tấm ván lát (4) phải được đặt ở cạnh dài 
của lấm ván lát (1) càng cân xứng và càng chính xác càng tốt. Cả hai cạnh ngắn bên trái cũng phải gần như đối xứng cạnh.

Miệng hèm của tấm ván lát (5) có thể bị bẻ ra ở một trong các cạnh dài và một trong các cạnh ngắn. Miệng hèm còn lại ở cạnh ngắn phải ở bên phải.

Các bước ở trên cần được lặp lại để có thể lắp đặt tiếp.

Lưu ý: Đối với mẫu lát dạng sàn tàu thủy thông thường, các tấm ván lát (1), (8), (16), v.v. Cũng như tấm ván lát (4), (12), (19), v.v. phải được lắp đặt với 
cùng một chiều dài như nhau.

Tương tự như sơ đồ lắp đặt ở trên, mẫu lát dạng sàn tàu thủy cũng phải được lắp đặt với kích thước 314 mm x 628 mm.

Trình tự hoặc số lượng tấm ván lát khi lắp đặt sẽ được điều chỉnh phù hợp với hình dạng của phòng cần lát.
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Mẫu lát dạng cassette:

Các bước lắp đặt tiếp theo được thể hiện như hình [21a]. Nếu có hướng lắp đặt hoặc hình dạng phòng khác nhau thì phải điều chỉnh các bước lắp đặt 
tương ứng.

Dòng cassette 1 — Cassette thứ nhất — Tấm ván lát (1) đến (4).

Tấm ván lát (1) được đặt vào góc sau của phòng. Trước đó, miệng hèm của cạnh ngắn và cạnh dài được bẻ ra, hướng về cả hai ranh giới phòng 
(tường). Giữa các bức tường và sàn gỗ công nghiệp, cần duy trì khoảng cách nhỏ khoảng 12 mm bằng các miếng nêm.

Bẻ miệng hèm của tấm ván lát (2) ở một cạnh dài và một cạnh ngắn. Bằng cách giữ tấm ván lát (2) và (1) cùng nhau, đảm bảo rằng cả hai tấm ván lát 
có thể gắn kết với nhau càng chính xác càng tốt. Trong trường hợp này keo dán phải được bôi vào cạnh dài của tấm ván lát (1). Tiếp theo tấm ván lát 
(2) cần được đặt lên trên tấm ván lát (1) càng cân xứng và càng chính xác càng tốt [17]. Cạnh ngắn của tấm ván lát (1) và (2) cũng phải đối xứng cạnh.

Tương tự như những bước lắp đặt ở trên, các tấm ván lát (1) đến (4) của Cassette thứ nhất phải được ghép với nhau.

Dòng cassette 1 — Cassette thứ hai — Tấm ván lát (5) đến (8).

Cassette thứ hai được xoay 90° so với cassette thứ nhất.

Miệnh rãnh của tấm ván lát (5) được bẻ ra ở một cạnh dài và một cạnh ngắn. Bằng cách giữ tấm ván lát (5) cùng với tất cả các tấm ván lát của 
cassette thứ nhất, đảm bảo rằng tất cả các tấm ván lát có thể gắn kết với nhau càng chính xác càng tốt. Trong trường hợp này keo dán phải được bôi 
vào cạnh ngắn của các tấm ván lát (1) đến (4). Tiếp theo tấm ván lát (5) cần được đặt lên trên cassette thứ nhất càng cân xứng và càng chính xác càng 
tốt [17]. Cạnh dài của tấm ván lát (1) và cạnh ngắn của tấm ván lát (5) cũng phải đối xứng cạnh, tức là cassette 1 và 2 phải thẳng hàng.

Tương tự như các bước này, các tấm ván lát (6) đến (8) của cassette thứ hai phải được ghép với nhau. Các quy trình được mô tả ở trên phải được lặp 
lại cho tất cả các cassette và hàng cassette tiếp theo. Các tấm ván lát phải bị cắt ngắn tương ứng khi đụng vào ranh giới phòng (tường). Khoảng cách 
nhỏ giữa tất cả các tấm ván lát và tường luôn là 12 mm (sử dụng miếng nêm).

Tương tự như sơ đồ lắp đặt ở trên, mẫu lát dạng cassette cũng phải được lắp đặt với kích thước 314 mm x 628 mm.[21b].

Trình tự hoặc số lượng tấm ván lát khi lắp đặt sẽ được điều chỉnh phù hợp với hình dạng của phòng cần lát.
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Ở các bề mặt lắp đặt có chiều dài hoặc chiều rộng lớn hơn 8 m hoặc ở các không 
gian có góc lớn, yêu cầu phải có khe co giãn (rộng tối thiểu 20 mm) [22]. 
Chỉ nhờ vậy, sàn mới có thể mở rộng hoặc co lại tương ứng khi khí hậu thay đổi. 
Bạn hãy chú ý điều này khi lắp các loại phòng khác nhau. Bề mặt lát sẽ phải cắt 
bớt đi khi gặp khung cửa. 
Khe co giãn có thể được che phủ đúng cách với các biên dạng phù hợp. 
Không được lấp đầy các khe giãn nở bởi dây cáp hoặc các vật liệu khác. Hãy 
tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ATV DIN 18365. Các khe giãn nở và khe 
cạnh trong lớp nền không nên được đóng bằng lực, nếu không thì, tính năng của 
chúng sẽ bị suy giảm. 
 
Các khe giãn nỡ phải được giữ khả năng chuyển động theo cấu trúc.

Đối với đường ống sưởi, phải bỏ qua các lỗ khoan lớn hơn 30 mm so với đường 
kính ống [23]. Cưa „mảnh khớp nối“, bôi keo và dán nó vào, cố định bằng miếng 
nêm cho đến khi keo dán khô lại [24]. Sau đó gắn các đai tản nhiệt và hốc.

Rút ngắn khung cửa gỗ sao cho một tấm có lớp cách âm va chạm khoảng 2 – 3 
mm với phía dưới [25, 26]. 

Dỡ bỏ các nêm khoảng cách sau khi lắp đặt sàn.

Để lắp đặt hoàn hảo, cố định tấm ốp chân tường ở khoảng cách 400 - 500 mm so 
với tường và chèn các tấm ốp chân tường được cắt phù hợp. [27].
 

Vệ sinh và bảo dưỡng

Loại bỏ bụi bẩn bằng cách quét hoặc dùng máy hút bụi thích hợp cho sàn cứng.

Đối với việc vệ sinh bảo dưỡng liên tục, chỉ sử dụng chất tảy rửa Add2. 

Các chất tẩy rửa và đánh bóng với các phụ gia bảo trì như sáp, dầu hoặc tương 
tự như vậy không phù hợp để xử lý bề mặt sàn gỗ công nghiệp. Không được 
đánh bóng sàn gỗ công nghiệp [28].

Dùng một miếng vải vi sợi không nhỏ giọt loại tốt để lau các dấu chân và bụi bẩn. 
Tránh ẩm ướt trong mọi trường hợp [28]!

Hết sức chú ý cẩn thận với những lọ hoa, chậu hoa đặt trên sàn, do đó, hãy sử 
dụng một tấm đế chống thấm. 

Sử dụng bình xịt vệ sinh hoặc aceton phù hợp để xử lý và loại bỏ những bụi bẩn 
cứng đầu. Không dùng thêm các lớp trám lên bề mặt sàn gỗ. 

Chú ý! Hãy bảo vệ sàn khỏi trầy xước hoặc các vết lõm! Sử dụng thảm chống 
bụi đủ lớn ở khu vực lối vào. 

Phải dùng miếng lót nỉ cho chân đồ nội thất từ gỗ, kim loại hoặc nhựa. Chỉ sử 
dụng ghế văn phòng có bánh xe mềm (tiêu chuẩn DIN 12529) [29] hoặc lót một 
tấm thảm bảo vệ tiêu chuẩn. Tuân thủ các hướng dẫn này sẽ giúp tăng tuổi thọ 
của sàn gỗ công nghiệp và nhận được bảo hành đầy đủ. 

Phục hồi hoặc tháo dỡ
Do dán theo chiều ngang và chiều dọc nên việc thay thế hoặc tháo dỡ không thực 
hiện được. Do đó các tấm lắp không được sử dụng lại sau khi tháo dỡ.

Cần phải xử lý chất thải còn lại.
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