МОНТАЖ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПОДА
ARBITON AROQ DRYBACK
ЗАБЕЛЕЖКА!
За да се премахнат несъответствията в цветовете, се препоръчва за монтаж да се използват панели от една
производствена партида. Преди инсталацията е абсолютно необходимо да се провери производствената
партида, чийто номер може да се намери на всяка опаковка.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Преди монтажа панелите трябва да бъдат внимателно проверени за дефекти на материала, особено
декоративни повърхностни дефекти, механични повреди на клика, както и несъответствия в цвета или блясъка.
Разнообразието и повторяемостта на структурата, дървесните пръстени и влакна, наличието на избелени
дървесни пръстени или пукнатините са елементи на дизайна и не представляват дефекти на продукта.
Монтажът на панели се счита за приемане на продукта и няма повреди и / или несъответствия в цвета, както
и приемане на дизайна според изброените по-горе видове, които могат да бъдат основание за всякакви
последващи претенции относно продукта. Препоръчва се преди полагане панелите да бъдат сортирани според
дизайна и нюансите, и след това да бъдат монтирани последователно, за да се получи задоволителен
равномерен ефект от реденето в зоната на стаята. Панелите трябва винаги да са разположени към основния
източник на светлина, за да се получи възможно най-добър визуален ефект.
Отворената опаковка трябва да се използва незабавно (виж-> ПОДГОТОВКА, раздел № 8)

МОНТАЖ
AROQ
COLLECTION

ПОДГОТОВКА

Препоръчва се да се внимава по време
на транспортиране и съхранение на
панелите. Препоръчва се продукта да се
транспортира и съхранява в легнало
положение. Опаковката не трябва да се
поставя вертикално, не трябва да се
съхранява във влажни или прашни
помещения или на места, изложени на
въздействието на екстремни температури.
Преди монтажа панелите трябва да бъдат
подложени на 24 - часова аклиматизация
при температура 18–30 °С в помещението,
където ще бъдат инсталирани. В случаите
на транспорт и / или съхранение на
температура под +5 °C, времето за
аклиматизация трябва да бъде увеличено
до 48 часа.

Видът на основата, нейното качество и
подготовка, особено всякакви неравности,
оказват решаващо въздействие върху
крайния резултат. Панелите са подходящи
за монтаж върху циментови и анхидритни
подове, самонивелиращи се замазки,
върху керамични плочки, залепен паркет,
залепени PVC подови настилки и линолеум,
както и подове, изработени от OSB дъски
или шперплат с липсата на отклонение и
съдържание на влага в дървесината под
10%. Монтажът върху плаващи подове като
слоеста дъска и ламиниран паркет е
позволен при условие, че е поставена
правилно подложка с CS = 200 kPa и
пароизолационна бариера с SD >75 m.
Не поставяйте панелите директно върху
монтирани килими и други меки подови
покрития. Преди инсталирането на пода
върху основата винаги трябва да се положи
подложка за акустично изравняване,
посочена от гаранта. Без полагане на
подложка или полагането на неправилна
подложка ще доведе до загуба на гаранцията
и висок риск от повреда на панелите.

В случай на монтаж върху основа, която
е покритие с керамични плочки с фуги
по-широки от 4 мм и по-дълбоки от 1 мм,
запълнете фугите на плочките със здрава
фугираща смес, напр. фугираща смола.
Монтажът върху плочки с фуги не
по-широки от 5 мм и по-дълбоки от 1 мм,
без запълване с фугиращи смеси,
е разрешен при условие, че се постави
подложка Multiprotec Hardlay или
Vinclic Solid.

МОНТАЖ

Уверете се, че основата е напълно равна.
Всички вдлъбнатини на пода по-големи
от 1 мм дълбочина и дължина по-голяма
от 20 см или вдлъбнатини с дълбочина
2 мм и с дължина по-голяма от 1 м трябва
да бъдат изравнени. Проверете дали е
необходимо използването на грунд или
запълващ материал. За да се подготви
основата перфектно, нанесете фугиращата
смес или саморазливна замазка на цялата
повърхност.

В случай на циментова замазка,
съдържанието на влага в нея трябва да
бъде по-ниско от 2,0%, а в случай на
анхидритна замазка - трябва да бъде
по-ниско от 1,5%. В случай на
инсталация с подово отопление,
гореспоменатите стойностите трябва
да бъдат съответно 1,5% и 0,3%.

Уверете се, че основата е суха, равна,
стабилна и без мазнини или химикали.
Изпъкналите неравности трябва да бъдат
отстранени преди монтажа. Основата
трябва да бъде почистена с прахосмукачка,
за да се премахне всяко замърсяване.
Необходимо е да отстраните и запълните
дупките и големите пукнатини в основата.

Преди и по време на инсталацията,
проверявайте всички панели на дневна
светлина. Не използвайте дефектни панели.

Подовите панели могат да се поставят
върху основа с подово отопление, при
условие че максималната температура
на повърхността на основата се поддържа
на ниво 27 °C. Подовото отопление трябва
да бъде изключено един ден преди и един
ден след монтажа на панелите. След това
загрявайте постепенно с 5 °C на ден.
Разрешено е пода да се инсталира над
водно подово отопление или електрическо
подово отопление (вградено в основата),
които гарантират горепосочените
температурни диапазони. Не се препоръчва
директен монтаж върху електрическа
подложка за отопление.

МОНТАЖ
ПОСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛИ ЧРЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ

Оставете 2,5 мм от периметъра на стените,
които да позволяват линейни разширения
на пода. Максималната повърхност, която
може да бъде положена без допълнителни
разширителни фуги е 200 м2. Над тази площ
оставете допълнителна фуга и увеличете
всички фуги по периметъра до 5 мм.
Максималната дължина на пода, която може
да бъде положена в една посока без
допълнителни разширителни фуги е 20 м.
Над тази дължина оставете фуга и увеличете
всички разширителни фуги до 5 мм.

За рязане на подовите панели
използвайте остър нож. Отрежете горния
слой, след това счупете панела динамично
опирайки го на ръбЗа рязане на подовите
панели използвайте остър нож. Отрежете
горния слой, след това счупете панела
динамично опирайки го на ръб

Използвайте лепилото за PVC или
винилови панели. Всяко лепило за
такива подове има ясно посочено време,
за което може да бъде оставено преди да
инсталирате панелите. Ако повърхност от
основата се остави покрита с лепило за
по-дълъг период от посоченият от
производителя, липилото ще изсъхне и
ще е необходимо да бъде премахнато.
В зависимост от вида на основата,
лепилото трябва да бъде нанася се с
мистрия А1 (по-тънък слой от лепилото)
или мистрия A2 (по-дебел слой от лепилото).
Необходимо е да не забравяйте, че излишъкът
от лепилото може да излезе между фугите
на панела.

Залепете панелите върху основата
полагайки ги плътно едни до друг, без
да оставяте фуги. Полагането на първата
линията на панелите трявва да бъде
перфектно права, което ще се отрази на
добрият визуален ефект на цялата стая.

Начертайте линия, до която трябва да
покриете част от пода с лепило, така че
да залепите панелите.Начертайте линия,
до която трябва да покриете част от пода
с лепило, така че да залепите панелите.

ЗАБЕЛЕЖКА!
В последователни редове
разминаването на фугите
на панелите трябва да
бъде минимум 30 cm.
Преди да поставите
панелите, измерете стаята
точно, като се уверите, че
ширината на крайните1
редове на панелите не
трябва да бъде по-малка
от 5 cm.

Използвайте тежък валяк, за да притиснете
залепените панели към основата, не
по-късно от 30 мин. след залепване на
панелите.

МОНТАЖ
ПОСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛИ ВЪРХУ ПОДЛОЖКА MULTIPROTEC FASTLAY

Разстелете подлажката Arbiton
Multiprotec LVT Fastlay HD или Ewifoam
Vinlay Rapid HD в посока перпендикулярно
на посоката, в която панелите ще се
полагат, като се остави 2,5 мм отсоятие от
стената. Разстланите съседни рула
подложка трябва да се слепят една към
друга без да оставят никакви фуги.

Панелите трябва да бъдат положени
перпендикулярно на посоката на разгъване
на подложката Преди панелите да бъдат
залепени за подложката, ги разстелете и
проверете тяхното положение. Панелите
рябва да бъдат положени по такъв начин,
че да припокрият положката минимум
10 cm.

Оставете 2,5 мм пространство по
периметъра на стени, които позволяват
разширяване на пода. Максималната
повърхност, която може да бъде положена
без допълнителни разширяващи фуги е
100 м2. Над тази квадратура оставете
допълнително фуга и уголемете
всички разстояния от стените до 5 мм.
Максималната дължина на пода в една
посока, без допълнителни разширяващи
фуги е 10 м. Над тази дължина оставете
допълнителна разширителна фуга и
увеличете на всички разширителни фуги
до 5 мм.

За допълнително рязане на подови панели,
използвайте остър нож, изрежете горния
слой, след това разбийте панела, като го
подпрете на ръб. Подовите панели също
могат да се режат лесно с помощта на
електрически трион.

Отстранете част от защитния филм и
залепете панелите върху лепилото на
подлажката, полагайки ги плътно един
до друг, без да се оставя фуга. Лепило
без предпазен филм има отворено време
за работа не повече от 30 минути, през
това време панелите трябва да бъдат
залепени към него.

полагане на първият ред панели ще
допринесе за добрия визуален ефект на
цялата стая. Панелът може да бъде
коригиран и следователно може да бъде
разлепен от повърхността на подложката
и отново залепен не по-късно от 30 минути
от залепването му (при условие, че никой
не е ходил върху него или не е бил валиран).
Всеки път, когато панелът е разлепян и
залепян, ефективността на лепилото отслабва.
Производителят препоръчва позицията на
панела да не се коригира повече от два пъти.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Панелите трябва да се
припокриват един друг
най-малко 30 см, крайните
редове от панели трябва
да бъдат с ширина
минимум 5 см.

МОНТАЖ
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДА

Разширителните фуги по стените трябва да бъдат покрити с декоративни первази, които се монтират посредством лепило или
специални скоби. Препоръчително е да използвате первази Arbiton, които гарантират перфектно съвпадение на цветовете
и устойчивост на покритието от надраскване.
ЗАБЕЛЕЖКА! Всеки под, монтиран на подложка Multiprotec Fastlay, трябва да бъде завършен с подов перваз по стените. Това ще
предотврати замърсяването и проникването на влага под пожложката и ще намали движението на положения под.
ЗАБЕЛЕЖКА! Не се препоръчва използването на плосък профил, показан на фигура 1d, за завършване на под, монтиран върху
подложка Arbiton Multiprotec LVT Fastlay HD или Ewifoam Vinlay Rapid HD. Въпреки това се препоръчва използването
на плоския профил (фиг. 1d) само в случай, че панелите са залепени директно върху основата.

Фугите със съседни подови покрития
трябва да бъдат завършени с декоративни
профили, оставяйки указаните
разширителни фуги от производителя.

МОНТАЖ
ЗАВЪРШВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

(С ЛЕПИЛО)

Ако панелите са монтирани към основата/пода/ с помощта на лепило, може да се
поставят тежки предмети след 24 часа, а 4 часа след залепването на панелите може
да се ходи.

Подът на Arbiton може да се почисти с
прахосмукачка. Забранено е да се
използват уреди за почистване на пара.

ЗАБЕЛЕЖКА! Дадена по-горе информация е ориентировъчна и указанията за
употреба на лепило, което е препоръчано от производителят трябва
винаги да се спазват.

Подът на Arbiton може да се почисти
с влажен или мокър моп.

Движението на тежки предмети по пода
не е разрешено. Те трябва да се
преместват чрез повдигане.

Използвайте офис столове с колела
W-тип и защитете пода допълнително
със защитна мрежа. Мебелните крачета
трябва да бъдат снабдени с предпазни
тампони, които осигуряват защита срещу
надраскване, напр. изработени от филц.

МОНТАЖ
ЗАВЪРШВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

(МАТ ЗА МОНТАЖ)

В случай на монтаж на панелите към подложка (“FASTLAY”), тежки предмети могат да
се поставят 2 часа след инсталационния процес, а ходенето става директно след
инсталацията.

Подът на Arbiton може да се почисти
с влажен или мокър моп.

Движението на тежки предмети по пода
не е разрешено. Те трябва да се
преместват чрез повдигане.

Подът на Arbiton може да се почисти с
прахосмукачка. Забранено е да се
използват уреди за почистване на пара.

Използвайте офис столове с колела
W-тип и защитете пода допълнително
със защитна мрежа. Мебелните крачета
трябва да бъдат снабдени с предпазни
тампони, които осигуряват защита срещу
надраскване, напр. изработени от филц.

