Pardoseli Design+
Instrucțiuni de montaj cu
sistemul patentat UNI fit!

DUAL SEAL

Obligația de verificare și precauție / Straturi suport
1. Obligația de verificare și precauție
Pardoselile Design+ de la EGGER sunt fabricate prin respectarea unor etape de lucru de înaltă precizie, în cele mai moderne
unități de producție. Atât produsele semifabricate, cât şi cele finite sunt supuse în permanenţă unor proceduri riguroase de
control al calităţii. În pofida controalelor de calitate nu se poate exclude complet deteriorarea individuală a unor elemente, ca
de ex. în timpul transportului. În consecință, se recomandă verificarea vizuală a elementelor de pardoseală Design+ înainte de
montaj.

2. Straturi suport
2.1

În principiu, înainte de montaj contractantul trebuie să se asigure în cadrul procedurilor sale de verificare și precauție, că stratul
suport a atins gradul de maturitate necesar. La evaluarea gradului de maturitate pentru pardoselile Design+ de la EGGER trebuie
avute în vedere în special următoarele aspecte:

Verificarea umidității stratului suport:

verificarea se realizează cu ajutorul unui aparat CM, iar următoarele valori limită nu trebuie depăşite:
■■ la șape de ciment ≤ 2 CM % – șape cu încălzire în pardoseală ≤ 1,8 CM %
■■ la șape cu sulfat de calciu / șape cu sulfat de calciu ≤ 0,5 CM % – șape cu încălzire în pardoseală ≤ 0,3 CM %
■■ aceste valori sunt valabile pentru șape fără aditivi. În cazul utilizării aditivilor, precum și în cazul șapelor cu uscare rapidă, se
vor respecta măsurătorile și valorile limită indicate de respectivul producător.
■■ proba se va preleva din treimea inferioară a şapei. Se va măsura şi se va documenta grosimea șapei.

Verificarea planeității stratului suport:

verificarea planeităţii se face pe baza normelor aplicabile și se realizează prin poziționarea unui boloboc pe punctele de cotă
ridicată ale suprafeţei și prin determinarea devierii de la punctul de referință în punctul de minim față de punctele reazem
(distanţele dintre punctele de măsurare).
În cazul unei distanțe între punctele de măsurare de 100 cm este permisă o abatere verticală de maxim 2 mm. Abaterile mai mari
trebuie corectate prin măsuri corespunzătoare (de. ex. prin chit autonivelant pentru rosturi).

Verificarea capacităţii portante a stratului suport:

suportul trebuie să fie reprezentat de un strat compact, autoportant.

Verificarea gradului de curăţenie a stratului suport:
stratul suport trebuie să fie curăţat prin aspirare.

Verificarea condiţiilor climatice din încăpere:

următoarele condiţii trebuie respectate înainte, în timpul şi după montaj:
■■ temperatura aerului din încăpere de minim 18 °C
■■ temperatura la nivelul solului de minim 15 °C
■■ umiditatea relativă a aerului între 40 % și 70 %

2.2

Pentru montajul prin lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor EGGER Design+ se pretează:
■■ toate tipurile de şape, inclusiv cele cu încălzire prin pardoseală pe bază de apă caldă
■■ plăci ceramice
■■ structuri cu plăci semifabricate din lemn
■■ plăci din fibră lemnoasă,
care îndeplinesc cerințele de maturare pentru montaj menționate la punctul 2.1.
Pentru montajul prin lipirea pe întreaga suprafață nu sunt adecvate următoarele straturi suport:
■■ pardoseli textile
■■ pardoseli existente din PVC, linoleum, vinil
■■ straturi suport cu grad de maturare insuficient

2.3

Montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ este posibilă pe toate straturile suport care îndeplinesc criteriile de maturare
pentru montaj menționate la punctul 2.1. Printre acestea se numără mai ales:
■■ toate tipurile de şape, inclusiv cele cu încălzire prin pardoseală pe bază de apă caldă
■■ structuri cu plăci semifabricate din lemn
■■ plăci din fibră lemnoasă
■■ pardoselile existente, cum ar fi PVC, linoleum, plăci ceramice
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Pentru montarea flotantă nu sunt adecvate următoarele straturi suport:
■■ pardoseli textile
■■ straturi suport cu grad de maturare insuficient
Straturi suport adecvate cu anumite limitări, atât pentru lipirea pe întreaga suprafață, cât și pentru montarea flotantă sunt:
■■ pardoselile încălzite electric respectiv cu folie termică (controlul temperaturii suprafeței)
Sistemele electrice de încălzire în pardoseală sunt considerate ca fiind adecvate cu anumite limitări, deoarece anumite sisteme
de încălzire electrice pe bază de folie termică pot genera temperaturi ale suprafețelor care depășesc cu mult 28 °C. EGGER
acordă aprobarea pentru încălzirea electrică prin pardoseală, dacă
■■

■■

■■

aceasta este integrată în șapă sau în stratul de beton și dacă aceasta poate fi controlată digital, astfel încât temperatura
suprafeței să nu depășească niciodată 28 °C.
este vorba despre o încălzire electrică prin folie termică amplasată pe șapă / stratul de beton, care poate fi controlată digital,
astfel încât să se poată asigura în orice moment faptul că temperatura suprafeței nu depășește 28 °C.
există aprobarea tehnică din partea producătorului, pentru combinarea încălzirii cu pardoselile laminate și pardoselile
modulare, multistratificate (EGGER Cork+, EGGER Design+) cu îmbinare cu clic.

Atenţie! Pe straturile suport minerale este neapărat necesară montarea unei folii de protecție împotriva umidității cu valoare
SD > 75 m, pe întreaga suprafață și în formă concavă, cu rolul de barieră împotriva vaporilor înaintea stratului izolator. În cazul
utilizării unor straturi izolatoare care nu provin din gama de accesorii EGGER, la montarea flotantă pe structuri cu încălzire prin
pardoseală (încălziri de suprafețe), nu se acordă niciun fel de garanție în ceea ce privește respectarea valorii maxime admise
efective a rezistenței termice a întregii structuri.

Șape
■■

■■

La lipirea elementelor de pardoseală EGGER Design+ pe întreaga suprafață pe șape, trebuie avut în vedere faptul că pentru
această operațiune trebuie utilizat neapărat un adeziv sau un sistem de adezivi aprobat de către EGGER. Puteți găsi o listă a
adezivilor aprobați la www.egger.com/flooring-information.
La montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ pe șape, trebuie avut în vedere faptul că este posibilă o creștere a nivelului
umidității. Din acest motiv trebuie montată pe toate șapele (cu excepția asfaltului turnat) o folie de protecție împotriva
umidității cu valoare SD > 75 m, pe întreaga suprafață, în formă concavă, înaintea stratului izolator, având rol de barieră
împotriva vaporilor. La montarea realizată profesional, foliile se vor suprapune în zona de îmbinare pe 20 cm respectiv în cazul
foliilor izolatoare (vezi EGGER Silenzio Duo) conform instrucțiunilor de prelucrare. Folii suport adecvate / aprobate puteți găsi la
www.egger.com/flooring-information.

Șape cu încălzire prin pardoseală pe bază de apă caldă
■■

■■
■■

În cazul instalării unui sistem de încălzire prin pardoseală, toți cei implicați (constructor, arhitect, proiectantul sistemului de
încălzire, constructorul sistemului de încălzire, montatorul și producătorul pardoselii) trebuie să lucreze împreună. Fiecare tip
de pardoseală cu încălzire presupune o planificare în funcție de utilitate și coordonare în ceea ce privește sistemul de încălzire
și șapa, pentru a garanta funcționarea fără defecțiuni și optimă pentru mult timp.
Important: temperatura suprafeței pardoselii cu încălzire nu trebuie să depășească 28 °C.
Înainte de începerea montării pardoselilor, pardoselile existente trebuie îndepărtate și trebuie verificat gradul de maturitate
al suprafeței de suport (planeitatea, portanța, umiditatea) conform indicațiilor / prevederilor din instrucțiunile de montaj
EGGER pentru pardoselile Design+. Pe lângă verificările uzuale ale stratului suport, trebuie verificată funcționarea sistemului
de încălzire / răcire prin pardoseală (funcția de încălzire / răcire) și, în plus, trebuie documentată o probă a încălzirii și răcirii
corecte a structurii șapei încălzite în orice anotimp, prin intermediul unui proces verbal privind încălzirea și răcirea.

Încălzire funcțională și încălzire până la maturarea șapei

La încălzirea stratului de sarcină respectiv a stratului de repartizare a încălzirii se face deosebirea între încălzirea funcțională și
încălzirea până la maturarea șapei.

Încălzirea funcțională:

încălzirea funcțională reprezintă proba oferită de constructorul sistemului de încălzire pentru construcția unui mecanism fără
lipsuri și servește verificării funcționalității pardoselii încălzite. Încălzirea funcțională se va realiza conform prevederilor normei
DIN EN 1264-4. Ca parte integrantă a sistemului de încălzire, se va executa și documenta traseul încălzirii funcționale conform
indicațiilor producătorului și procesului verbal de încălzire aferent.
Începerea etapei de încălzire în cazul șapelor din ciment se realizează cel mai devreme după 21 de zile, în cazul șapelor din
sulfat de calciu însă cel mai devreme după 7 zile.
Atenţie! Aveţi în vedere indicaţiile producătorului!
■■ Începerea etapei de încălzire se face cu o temperatură pe tur de 25 °C, care trebuie menținută timp de trei zile.
■■ Apoi se crește temperatura pe tur până la atingerea temperaturii maxime pe tur pentru montare (de regulă până la 45 °C).
■■ Temperatura maximă pe tur pentru montare se va menține pentru o perioadă de 4 zile, fără oprire pe timpul nopții.
Important:
prin încălzirea funcțională nu se asigură faptul că șapa a atins umiditatea reziduală necesară pentru gradul de maturare în
vederea efectuării montajului. Drept urmare, de obicei este necesară maturarea pentru montaj.
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Încălzire până la maturarea șapei:

reprezintă eliminarea umidității reziduale din șapă până la atingerea gradului de maturare pentru montaj. Începerea etapei de
încălzire în cazul șapelor din ciment se realizează cel mai devreme după 28 de zile, în cazul șapelor din sulfat de calciu însă cel
mai devreme după 14 zile.
Atenţie! Aveţi în vedere indicaţiile producătorului!
Cerința pentru umiditatea maximă a șapei (măsurare CM), dacă stratul superior este o pardoseală Design+:
■■ șapă din ciment (valoare de referință):		
1,8 %
■■ șapă din sulfat de calciu (valoare de referință):
0,3 %
■■ La lipirea elementelor de pardoseală EGGER Design+ pe întreaga suprafață pe șape cu încălzire prin pardoseală, trebuie avut
în vedere faptul că pentru această operațiune trebuie utilizat neapărat un adeziv sau un sistem de adezivi aprobat de către
EGGER. Puteți găsi o listă a adezivilor aprobați la www.egger.com/flooring-information.
■■ La montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ pe șape cu încălzire prin pardoseală, trebuie avut în vedere faptul că
este posibilă o creștere a nivelului umidității. Din acest motiv trebuie montată pe toate șapele o folie de protecție împotriva
umidității cu valoare SD > 75 m, pe întreaga suprafață, în formă concavă, înaintea stratului izolator, având rol de barieră
împotriva vaporilor. La montarea realizată profesional, foliile se vor suprapune în zona de îmbinare pe 20 cm respectiv în cazul
foliilor izolatoare (vezi EGGER Silenzio Duo) conform instrucțiunilor de prelucrare. În cazul utilizării unor straturi izolatoare care
nu provin din gama accesoriilor EGGER, la montarea flotantă pe șape cu încălzire prin pardoseală, nu se acordă niciun fel de
garanţie cu privire la respectarea valorii maxim admise a rezistenţei la transmisia termică a întregii structuri.
Folii suport adecvate / aprobate puteți găsi la www.egger.com/flooring-information.

Sisteme de încălzire prin pardoseală cu funcție de încălzire și răcire:

în ceea ce privește aceste sisteme, ele pot fi considerate ca fiind adecvate în principiu, dacă sunt respectate toate punctele
menționate anterior, cum ar fi aprobarea de către producătorul sistemului pentru utilizarea sub pardoselile EGGER Design+,
un sistem digital de reglare a temperaturii, precum și o temperatură maximă a suprafeței de 28 °C atunci când încălzirea este
în funcțiune. În plus, atunci când este funcțional sistemul de răcire, temperatura suprafeței trebuie să fie de minim 15 °C. Este
de asemenea necesară instalarea profesională a unui senzor pentru punctul de rouă, pentru monitorizarea posibilei apariții a
condensului.

Plăci din PAL și plăci din fibră lemnoasă
■■

■■

La lipirea elementelor de pardoseală EGGER Design+ pe întreaga suprafață pe plăci din PAL, respectiv fibră lemnoasă, trebuie
avut în vedere faptul că pentru această operațiune trebuie utilizat neapărat un adeziv sau un sistem de adezivi aprobat de
către EGGER. Puteți găsi o listă a adezivilor aprobați la www.egger.com/flooring-information.
În cazul montării flotante a pardoselilor EGGER Design+ pe plăci din PAL, respectiv din fibră lemnoasă, pentru îmbunătățirea
nivelului de zgomot la pășit și din încăpere, se va utiliza de asemenea un strat izolator adecvat. Nu este necesară montarea
unui strat cu rol de barieră împotriva vaporilor.
Folii suport adecvate / aprobate puteți găsi la www.egger.com/flooring-information.

Plăci ceramice
■■

■■

La lipirea elementelor de pardoseală EGGER Design+ pe întreaga suprafață pe plăci ceramice, trebuie avut în vedere faptul că
pentru această operațiune trebuie utilizat neapărat un adeziv sau un sistem de adezivi aprobat de către EGGER. Puteți găsi o
listă a adezivilor aprobați la www.egger.com/flooring-information.
La montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ pe plăci ceramice, trebuie avut în vedere faptul că este posibilă o creștere
a nivelului umidității. Din acest motiv, în acest caz trebuie montată o folie de protecție împotriva umidității cu valoare
SD > 75 m, pe întreaga suprafață, în formă concavă, înaintea stratului izolator, având rol de barieră împotriva vaporilor. La
montarea realizată profesional, foliile se vor suprapune în zona de îmbinare pe 20 cm respectiv în cazul foliilor izolatoare (vezi
EGGER Silenzio Duo) conform instrucțiunilor de prelucrare.
Folii suport adecvate / aprobate puteți găsi la www.egger.com/flooring-information.

Pardoseli elastice (PVC, linoleum, vinil)
■■
■■

■■
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Nu este permisă lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor EGGER Design+ pe pardoseli elastice.
Este permisă montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ pe pardoseli elastice existente, dacă acestea sunt într-o stare
bună, prezintă o suprafață omogenă și închisă (fără boltiri / crăpături, fără fisuri) și corespund criteriilor de maturare pentru
montare enumerate la punctul 2.1.
La montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ pe astfel de suprafețe, se poate renunța la utilizarea unei folii de protecție
împotriva umidității și a unui strat de amortizare a zgomotului pașilor, deoarece aceste funcții sunt preluate de stratul de
podea elastic.

3. ÎNAINTE DE MONTAJ
Aclimatizarea elementelor de pardoseală

Înainte de efectuarea operaţiunilor de montare, elementele de pardoseală Design+ trebuie depozitate / aclimatizate în
încăperea în care urmează a fi montate, respectiv într-o încăpere cu aceleași condiții ambientale. Aclimatizarea se realizează în
următoarele condiţii:
■■ în ambalaj
■■ pe o perioadă de minim 48 de ore
■■ în poziție orizontală, la o distanță minimă de 50 cm față de toți pereții
■■ la o temperatură a aerului din încăpere de minim 18 °C
■■ la o temperatură la nivelul solului de minim 15 °C
■■ la o umiditate relativă a aerului cuprinsă între 40 % și 70 %

Direcția de montaj

Nu există o indicație obligatorie pentru direcția de montaj, astfel încât pardoselile Design+ de la EGGER pot fi montate în diferite
moduri. O pardoseală Design+ arată însă cel mai bine, atunci când plăcile sunt montate paralel cu direcția de intrare a luminii în
încăpere.

Planificarea primului rând

Mai întâi se va măsura încăperea, pentru a se stabili dacă este eventual necesară reducerea lăţimii primului rând de plăci.
Acest lucru este necesar întotdeauna atunci când ultimul rând de plăci calculat pentru montaj ar fi mai îngust de 5 cm.
Atenţie! Dacă este necesară tăierea plăcilor de pardoseală pe lungime, aceasta se va realiza pe partea de lambă (buza roșie din
plastic).

Planificarea rosturilor marginale

Pardoselile Design+ de la EGGER au un anumit comportament de deplasare datorat modificării condițiilor climatice din încăpere.
Prin dimensionarea corespunzătoare a distanțelor marginale / de perete față de toate corpurile fixe, comportamentul la
deplasare al pardoselii montate nu va fi împiedicat și se evită apariția punților de transmitere a zgomotului.
Drept urmare, și pentru a asigura o decuplare acustică față de restul construcției (față de pereți), atât în cazul lipirii pe întreaga
suprafață, cât și în cazul montării flotante a pardoselilor Design+, se va integra o distanță marginală / față de perete cu o lățime
cuprinsă între 8 mm și 10 mm față de corpurile fixe precum pereți, tocurile ușilor, trecerile tubulaturilor, stâlpi, trepte etc.

Planificarea profilelor de mișcare

Ținând cont de comportamentul de deplasare specific al pardoselilor Design+ și de regulile cunoscute în domeniu, pentru
următoarele zone de suprafețe / dimensiuni de spații trebuie integrate întotdeauna profile de mișcare:
a) la montarea prin lipirea pe întreaga suprafață:
■■

■■

■■

în cazul lipirii pardoselilor Design+ pe întreaga suprafață, profilele de mișcare trebuie integrate în zona pragurilor
ușilor / zonele de trecere între încăperi, numai în cazul în care construcția prezintă un rost funcțional (rost de dilatație) în acea
zonă. Ambele zone trebuie să se suprapună în spațiu, deoarece rosturile constructive funcționale trebuie preluate și în stratul
superior.
la montarea pardoselilor Design+ cu lipire pe întreaga suprafață, dimensiunea maximă a suprafeței este determinată de
rosturile constructive funcționale.
în acest cadru general se aplică regula cunoscută în domeniu:
„rosturile constructive funcționale existente în stratul inferior (de ex. rosturi de mișcare) nu trebuie niciodată închise forțat și
trebuie preluate în stratul superior“.

b) în cazul montării flotante:
■■
■■
■■
■■

pragurile ușilor
spațiile de trecere între încăperi
încăperile cu colțuri
încăperile cu lungime și / sau lățime individuală mai mare de 15 m

Atenţie! În cazul celor mai multe tipuri de profile este necesară montarea bazei (profilului inferior) pentru preluarea profilului de
acoperire înainte de montarea pardoselii EGGER Design+.

Bucătării încorporate / dulapuri încorporate

Se recomandă ca bucătăriile și dulapurile la comandă să se monteze înaintea montării pardoselii Design+ iar pardoseala să se
monteze numai până sub plinta mobilierului.
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4. MONTAJ
Spații de locuit:

În zonele rezidențiale private, pardoselile EGGER Design+ pot fi montate cu ajutorul sistemului patentat de montaj UNI fit! atât
prin lipire pe întreaga suprafață, cât și flotant.
■■ Recomandarea noastră este ca montarea să se efectueze prin lipire pe întreaga suprafață, conform descrierii de la punctul 4.1.,
deoarece acest montaj oferă o serie de avantaje:
→→ îmbunătățire evidentă a zgomotului produs la mers (zgomot în încăpere) și a zgomotului produs de pași
→→ adecvare optimă pentru încălzirea prin pardoseală, ceea ce înseamnă un flux de căldură mai eficient, datorită rezistenței
termice reduse
→→ pardoseală stabilă și compactă Design+ cu comportament de mișcare redus (rezistent la deplasare) și înălțime
constructivă redusă
→→ montarea este posibilă pe suprafețe mari, deoarece numai rosturile constructive funcționale trebuie preluate prin
intermediul profilului de mișcare în stratul superior (pardoseală Design+)
■■ Alternativ, pardoseala EGGER Design+ poate fi montată și flotant în spațiile de locuit, conform descrierii de la punctul 4.2.

Zone comerciale:

în toate spațiile comerciale (spații utilizate în scop comercial), pardoselile Design+ trebuie montate prin lipire pe întreaga
suprafață, conform descrierii de la punctul 4.1. În cazul nerespectării acestei prevederi, garanția se stinge.

4.1. Montarea prin lipirea pe întreaga suprafață
În principiu se va ține cont de următoarele:
■■ stratul suport pentru execuția lucrărilor la pardoseală trebuie să fie, conform DIN 18365 și DIN 18202, uscat, curat, fără agenți
antiaglomeranți, fără fisuri, rezistent la tracțiune și presiune, precum și neted. (la capitolul planeitate se va respecta cerința
mai strictă de < 2 mm / m.)
■■ montatorul de pardoseli trebuie să formuleze în scris „obiecțiile” sale, dacă stratul suport nu este matur, adică dacă prezintă
defecte, sau dacă din cauza construcției sale există temeri privind deteriorările stratului superior.
■■ dacă nu este asigurată planeitatea stratului suport, trebuie aplicat obligatoriu un grund și făcută o nivelare sistemică.
■■ în orice caz, șapa trebuie șlefuită și curățată cu ajutorul unui aspirator industrial.
Pentru lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor EGGER Design+ se vor utiliza exclusiv adezivii enumerați și aprobați
prezentați la www.egger.com/flooring-information.
■■ Trebuie respectate toate indicațiile oferite de producătorul de adeziv, cum ar fi timpii de aplicare și de întărire.
■■ Adezivul trebuie aplicat pe întreaga suprafață, cu un șpaclu cu dinți adecvat. În funcție de stratul inferior, șpaclul cu dinți se va
înlocui cu unul nou cel târziu la fiecare 30 - 50 m².
■■ În principiu se va ține cont de următoarele: trebuie prevenite denivelările în stratul de adeziv și dacă este cazul, trebuie
efectuate grunduiri sau nivelări sistemice, deoarece numai prin materiale de construcție armonizate se asigură o sigilare
sigură și un rezultat optim al montajului.
■■ Pentru manipularea și prelucrarea profesională a respectivului sistem de adeziv, noi, EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, nu
ne asumăm niciun fel de răspundere.
La montarea prin lipire pe întreaga suprafață a pardoselilor EGGER Design+ plăcile individuale se montează cu ajutorul
sistemului patentat de montare UNI fit!, se așează individual pe stratul de adeziv și se presează în așa fel încât să se realizeze o
umezire completă a întregii părți inferioare a plăcii.
■■

■■

Verificaţi mai întâi dacă elementele de pardoseală sunt avariate / prezintă defecte. În plus, trebuie să vă asigurați că părțile
posterioare ale plăcilor elementelor de pardoseală Design+ nu sunt acoperite cu praf și că există elementele de îmbinare lambă
și uluc (figura K5 / K6).
Aplicarea adezivului pe stratul inferior se realizează longitudinal sau oblic față de elementele de pardoseală, cu ajutorul
unui șpaclu cu dinți. În mod obișnuit începeți aplicarea adezivului din colțul stâng al încăperii și aplicați adezivul pe întreaga
lungime a rândurilor care urmează a fi montate, pe o lățime de maxim 50 cm, astfel încât să poată fi montate întotdeauna câte 2
rânduri de pardoseală EGGER Design+ deodată (figura K1 / figura K2 / figura K3 / figura K4 / K7).
K1

K2

K3

K4

CT: < 1,8 CM%
CA/CAF: < 0,3 CM%

Detalii:
Detalii:
Detalii:
www.egger.com/flooring-information www.egger.com/flooring-information www.egger.com/flooring-information
■■

■■
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Începeţi montarea primelor două rânduri în colţul stâng al încăperii, la o distanță de 8 - 10 mm față de perete, prin poziționarea
ambelor laturi cu lambă ale primului element cu faţa spre perete şi ambele laturi cu uluc îndreptate cu faţa spre montator
(figura K8).
Elementele primelor două rânduri pot fi montate concomitent, mai precis în ritm constant cu respectarea rostului minim de
20 cm la capete, conform reprezentării grafice și descrierii de mai jos.

perete / wall

8 - 10 mm

8 - 10 mm

■■
■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■

Elementul 1 = Se va poziționa și presa în colțul stâng al încăperii (figura K8)
Elementul 2 = Se va monta pe partea longitudinală elementul cu lungimea modificată. Se va introduce oblic de sus ulucul
longitudinal în lamba longitudinală a elementului 1 și se va coborî elementul 2 până ce ajunge la nivel plan și se va presa pe
stratul de adeziv. (figura A9)
Elementul 3 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral. Într-o primă fază se va introduce de sus oblic
lamba longitudinală pe partea longitudinală a ulucului aferent elementului 1. Se va împinge elementul 3 din această poziție
oblică în latura scurtă a elementului 2, până la unirea perfectă a lateralelor scurte ale celor două elemente. Se va bloca latura
longitudinală în poziție prin coborârea și concomitent presarea părţii laterale până ce se percepe în mod palpabil blocarea
elementului, astfel încât acesta să fie așezat complet pe stratul de adeziv. (figura A10)
Elementul 4 = Se va monta din sens opus, oblic, pe partea longitudinală și se va presa pe lateral. Într-o primă fază se va aşeza
partea longitudinală a ulucului oblic sub lamba cu latura longitudinală a elementului 3. Se va împinge elementul 4 din această
poziție oblică în latura scurtă a elementului 1, până la unirea perfectă a lateralelor celor două elemente. Se va bloca latura
longitudinală în poziție prin coborârea și concomitent presarea părţii laterale până ce se percepe în mod palpabil blocarea
elementului și acesta este așezat complet pe stratul de adeziv. (figura K11)
Elementul 5 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral și pe stratul de adeziv (vezi elementul 3)
Elementul 6 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral și pe stratul de adeziv (vezi elementul 4)
Elementul 7 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral și pe stratul de adeziv (vezi elementul 3)
Elementul 8 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral și pe stratul de adeziv (vezi elementul 4)
Montajul tuturor celorlalte elemente din primul și al doilea rând se face conform descrierii anterioare, cu menţiunea că
lungimea ultimului element trebuie modificată. (figura K12 + K13)
K5

K6

K9

K10

8 - 10 mm

K7

a

K11

K8

a

K12

8 - 10 mm

a

b

b

b

c

c

c

K13

■■

Aplicați apoi din nou adezivul cu ajutorul șpaclului cu dinți pe întreaga lungime, pe o lățime de maxim 50 cm, astfel încât
următoarele 2 rânduri de pardoseală Design+ să poată fi montate consecutiv, element după element. (figura K14 + K15)

K14

■■

K15

Montarea primului element din al treilea rând se face prin aşezarea oblică și de sus a lambei pe partea longitudinală în partea
longitudinală a ulucului din al doilea rând. Coborâți apoi elementul, până când este perfect aliniat și presați-l pe stratul de
adeziv.

7

■■

■■

■■

■■
■■

Montarea celui de-al doilea element din al treilea rând se face din nou prin aşezarea oblică de sus a lambei pe partea
longitudinală în partea longitudinală a ulucului din al doilea rând. Poziționați elementul ce urmează a fi montat în poziţie
oblică pe partea laterală a primului panou din al treilea rând, până la suprapunerea perfectă a mecanismelor de îmbinare
laterale. Fixați acum partea longitudinală în poziție prin coborâre și partea laterală prin presare, până când se percepe în mod
palpabil blocarea elementului și acesta este așezat complet pe stratul de adeziv.
Montajul tuturor celorlalte element din al treilea rând se face conform descrierii anterioare, ținându-se cont de faptul că
lungimea ultimului element trebuie modificată.
Toate rândurile următoare pot fi montate începându-se cu ultimul panou din rândul precedent, dacă acesta are o lungime
minimă de 200 mm.
De acum este posibilă montarea individuală a elementelor.
Pentru a pregăti montajul ultimului rând, poziționați elementul ce se vrea a fi montat în mod exact pe penultimul rând. Cu un
rest de placă (lăţimea elementului) se poate transpune pe element conturul peretelui la distanța preselectată.

Atenţie!
■■ Trebuie respectate rosturile minime de 200 mm. În cazul unor produse cu model și / sau design special (de ex. decorul plăcilor
de gresie) trebuie avut grijă ca rostul să fie simetric, conform cu muchia teşită şi / sau cu modelul.
■■ Timpul de uscare și întărire a respectivului adeziv trebuie respectat în mod obligatoriu, înainte ca suprafețele cu pardoseli
EGGER Design+ să fie date în folosință.
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4.2. Montare flotantă (numai în spații de locuit)
În principiu se va ține cont de următoarele:
■■ stratul suport pentru execuția lucrărilor la pardoseală trebuie să fie, conform DIN 18365 și DIN 18202, uscat, curat, fără agenți
antiaglomeranți, fără fisuri, rezistent la tracțiune și presiune, precum și neted. (la capitolul planeitate se va respecta cerința
mai strictă de < 2 mm / m.)
■■ montatorul de pardoseli trebuie să formuleze în scris „obiecțiile” sale, dacă stratul suport nu este matur, adică dacă prezintă
defecte, sau dacă din cauza construcției sale există temeri privind deteriorările stratului superior.
■■ dacă nu este asigurată planeitatea stratului suport, trebuie aplicat obligatoriu un grund și / sau făcută o nivelare sistemică.
■■ La montarea flotantă, împreună cu pardoselile EGGER Design+ se va utiliza și folia suport EGGER Silenzio Duo. În cazul utilizării
foliei Silenzio Duo ca strat suport (folie de izolare fonică podea cu efect anti-condens integrat) nu mai este necesară montarea
unei folii separate cu rol de barieră împotriva vaporilor.
Folii suport alternative puteți găsi la www.egger.com/flooring-information (figura B1).
La montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ în spații de locuit, plăcile individuale se montează cu ajutorul sistemului
patentat de montare UNI fit! care ajută la îmbinare și fixare.
■■

■■

■■

Verificaţi dacă elementele de pardoseală sunt avariate/prezintă defecte. Asiguraţi-vă că elementele de pardoseală prezintă
elementele de îmbinare lambă şi uluc (figura B2 / B3).
Începeţi montarea primelor două rânduri în colţul stâng al încăperii, prin poziționarea ambelor laturi cu lambă ale primului
element cu faţa spre perete şi ambele laturi cu uluc îndreptate cu faţa spre montator (figura B2 / B3).
Elementele primelor două rânduri pot fi montate concomitent, mai precis în ritm constant cu respectarea rostului minim de
20 cm la capete, conform reprezentării grafice și descrierii de mai jos.
perete / wall
10 - 15 cm
8 - 10 mm

■■
■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■

Elementul 1 = Se va poziționa în colțul stâng al încăperii (figura B4)
Elementul 2 = Se va monta pe partea longitudinală elementul cu lungimea modificată. Se va introduce oblic de sus ulucul
longitudinal în lamba longitudinală a elementului 1 și se va coborî elementul 2 până ce ajunge la nivel plan. (figura B4)
Elementul 3 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral. Într-o primă fază se va introduce de sus
oblic lamba longitudinală pe partea longitudinală a ulucului aferent elementului 1. Se va împinge elementul 3 din această
poziție oblică în latura scurtă a elementului 2, până la unirea perfectă a lateralelor scurte ale celor două elemente. Blocați
partea longitudinală în poziție prin coborârea și ulterior presarea părţii laterale până ce se percepe în mod palpabil blocarea
elementul. (figura B5)
Elementul 4 = Se va monta din sens opus, oblic, pe partea longitudinală și se va presa pe lateral. Într-o primă fază se va
aşeza partea longitudinală a ulucului oblic sub lamba cu latura longitudinală a elementului 3. Se va împinge elementul 4 din
această poziție oblică în latura scurtă a elementului 1, până la unirea perfectă a lateralelor celor două elemente. Se va bloca
partea longitudinală în poziție prin coborârea și totodată presarea părţii laterale până ce se percepe în mod palpabil blocarea
elementul. (figura B6)
Elementul 5 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral (vezi elementul 3)
Elementul 6 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral (vezi elementul 4)
Elementul 7 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral (vezi elementul 3)
Elementul 8 = Se va monta oblic pe partea longitudinală și se va presa pe lateral (vezi elementul 4)
Montajul tuturor celorlalte elemente din primul și al doilea rând se face conform descrierii anterioare, cu menţiunea că
lungimea ultimului element trebuie modificată. (figura B7)
Ulterior se vor alinia corespunzător primele două rânduri, cu menținerea unei distanțe față de pereți (8 - 10 mm) și cu utilizarea
distanțierelor. (figura B7 / B8)
B1

50 mm

B2

B3

B4
8 - 10 mm 10 - 15 cm

EGGER Silenzio Duo
Detalii:
www.egger.com/flooring-information

B5

a

B6

a

b

b

c

c

B7

B8

8 - 10 mm
8 - 10 mm
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■■

■■

■■

■■

■■
■■

Montarea primului element din al treilea rând se face prin aşezarea oblică și de sus a lambei pe partea longitudinală în partea
longitudinală a ulucului din al doilea rând. Din această poziţie coborâți elementul până cele doua plăci sunt perfect plane.
Montarea celui de-al doilea element din al treilea rând se face din nou prin aşezarea oblică de sus a lambei pe partea
longitudinală în partea longitudinală a ulucului din al doilea rând. Poziționați elementul ce urmează a fi montat în poziţie
oblică pe partea laterală a primului panou din al treilea rând, până la suprapunerea perfectă a mecanismelor de îmbinare
laterale. Blocați latura longitudinală în poziție prin coborâre și latura scurtă prin apăsare până ce se percepe în mod palpabil
blocarea elementul.
Montajul tuturor celorlalte element din al treilea rând se face conform descrierii anterioare, cu menţiunea că lungimea ultimului
element trebuie modificată.
Toate rândurile următoare pot fi montate începându-se cu ultimul panou din rândul precedent, dacă acesta are o lungime
minimă de 200 mm.
De acum este posibilă montarea individuală a elementelor.
Pentru a pregăti montajul ultimului rând, poziționați elementul ce se vrea a fi montat în mod exact pe penultimul rând. Cu un
rest de placă (lăţimea elementului) se poate transpune pe element conturul peretelui la distanța preselectată.

Atenţie! Trebuie respectate rosturile minime de 200 mm. În cazul unor produse cu model și / sau design special (de ex. decorul
plăcilor de gresie) trebuie avut grijă ca rostul să fie simetric, conform cu muchia teşită şi / sau cu modelul.

Demontarea / remontarea elementelor la montajul flotant
Pentru o înlocuire nedistructivă a unor elemente de pardoseală deja montate, se recomandă ca, într-o primă fază, întregul rând
să fie scos din sistemul de blocare prin ridicarea cu ajutorul unui levier, ca ulterior rândul extras să se plaseze pe podea, fiind
posibilă împingerea elementelor în paralel pe latura scurtă. Se recomandă desfășurarea operaţiunii cu grijă pentru a evita
deteriorări în zona profilelor lambă și uluc.
B9

a

10

B10

b

c

B11

B12

4.3. Montajul în spații umede
În zonele cu umiditate ridicată, ca de exemplu în băile locuințelor, pardoselile EGGER Design+ pot fi montate cu ajutorul
sistemului patentat de montaj UNI fit! prin lipire pe întreaga suprafață, cât și flotant. Și la capitolul utilizării în spații umede,
pentru toate tipurile de spații (spații utilizate în scop comercial, de ex. băile din camerele de hotel), pardoselile EGGER Design+
trebuie montate prin lipire pe întreaga suprafață.

Definirea spațiului umed
■■

■■

Spații cu nivel de umiditate ridicat, dar nu permanent și / sau umiditate crescută a aerului în mod regulat. Spațiile umede sunt
de exemplu băile, bucătăriile, holurile și zonele de intrare în casă.
Atenţie! Este exclus montajul în spații în care este preponderent prezentă apa (ca de ex. saune, băi de abur, cabine duș, băi
comunale și piscine), domenii de utilizare în care este în mod permanent prezentă admisia de umiditate sau apă, precum și
orice fel de spații exterioare.

4.3.1.

Pentru montarea prin lipire pe întreaga suprafață a pardoselilor EGGER Design+ în zone umede sunt adecvate toate tipurile
de șape, inclusiv șape încălzite pe bază de apă caldă, precum și plăci ceramice, care corespund criteriilor de maturare pentru
montare enumerate la punctul 2.1.
Dacă nu este asigurată planeitatea stratului suport, trebuie aplicat obligatoriu un grund sistemic și / sau realizată o nivelare. În
orice caz, șapa trebuie șlefuită și curățată cu ajutorul unui aspirator industrial.

Structura pardoselii:

1) strat inferior (șapă din ciment, șapă din sulfat de calciu, șapă autonivelantă din sulfat de calciu și variații ale acestora încălzite

pe bază de apă caldă, plăci ceramice)

2) strat de îmbinare etanș, izolator (pentru etanșare și cu rol de barieră împotriva vaporilor, care împiedică pătrunderea lichidelor

în construcție, figura K17)

3) adeziv (pentru adezivii aprobați vezi www.egger.com/flooring-information, figura K18)
4) pardoseli EGGER Design+

Montarea efectivă a pardoselii Design+ se realizează apoi conform descrierii de la punctul 4.1., plăcile individuale fiind fixate cu
ajutorul sistemului patentat de montare UNI fit! .
Atenţie! Pentru închideri, treceri sau îmbinări, se recomandă utilizarea exclusivă a profilelor din aluminiu. Interstițiul dintre
profil și perete va fi etanșat cu un material de etanșare (silicon) impermeabil (vezi figura K23).
Timpul de uscare și întărire a respectivului adeziv trebuie respectat în mod obligatoriu, înainte ca suprafețele cu pardoseli
EGGER Design+ să fie date în folosință (figura K21).
K16

K17

K18

K19

Timp de
uscare
Detalii:
www.egger.com/flooring-information

Baie

K20

K21

Timp de uscare

K22

K23
E

N
CO

I
IL

S

25
Detalii:
www.egger.com/flooring-information
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4.3.2.

Pentru montarea flotantă a pardoselilor EGGER Design+ în zone umede (utilizare rezidențială) sunt adecvate toate tipurile
de șape, inclusiv șape încălzite pe bază de apă caldă, precum și pardoseli ceramice existente, care corespund criteriilor de
maturare pentru montare enumerate la punctul 2.1.
Structura pardoselii:
1) strat inferior (șapă din ciment, șapă din sulfat de calciu, șapă autonivelantă din sulfat de calciu și șape încălzite pe bază de
apă caldă, plăci ceramice)
2) folie suport EGGER Silenzio Duo și EGGER Aqua+ Tape (etanșare a zonei de îmbinare cu pereții)
3) pardoseli EGGER Design+
Atenţie! Este neapărat necesară utilizarea pe întreaga suprafață a foliei EGGER Silenzio Duo și etanșarea în formă concavă cu
EGGER Aqua+ Tape în zona de îmbinare cu pereții.
B13

Montarea efectivă a pardoselilor Design+ se realizează conform descrierii de la punctul 4.2., plăcile individuale fiind fixate cu
ajutorul sistemului patentat de montare UNI fit! . Banda de distanțare integrată EGGER Aqua+ Tape asigură menținerea distanței
necesare de 8 - 10 mm față de perete. După finalizarea montajului se va înlătura banda de distanțare.
B14

B15

50 mm

B16

EGGER Silenzio Duo
Detalii:
www.egger.com/flooring-information

B17
8 - 10 mm 10 - 15 cm

B21

8 - 10 mm

B18

a

a

B19

a

B20

b

b

b

c

c

c

B22

B23

B26

B27

B24

8 - 10 mm

B25

250 - 500 mm

E

ON
IC

B28
E

L
SI

25

ON
IC

L
SI

25

Pentru închideri, treceri sau îmbinări, se recomandă utilizarea exclusivă a profilelor din aluminiu. Interstițiul dintre profil și
perete va fi etanșat cu un material de etanșare (silicon) impermeabil.
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4.4. Indicații suplimentare pentru montaj
Treceri tubulatură
1

2

a

3

45°

4

b

c
8-10 mm

■■
■■
■■
■■

a
+ 16 mm

8-10 mm

Se măsoară poziţia ţevilor şi se marchează pe placă (ținându-se cont de rosturile marginale).
Orificiul realizat trebuie să depăşească cu cel puţin 16 mm diametrul ţevii.
Tăiaţi în unghi de 45° față de orificii.
Elementul tăiat se ajustează şi se aplică adezivul.

Montarea cadrului ușii
1a

1b

1c

2

a

b
=+

16 mm

c

■■

■■

În cazul în care există tocuri de uși din lemn, se recomandă scurtarea acestora, după consultarea contractantului, la înălțimea
pardoselii Design+ și a stratului de adeziv sau de materiale suport. (figura 1a).
Pardoseala Design+ se montează la final cu rost de perete / marginal, până sub tocul ușii. În cazul în care la montaj întâlniți
o asemenea situaţie, elementul în cauză poate fi poziţionat oblic și coborât pe partea longitudinală. Ulterior, elementul
poziţionat pe podea va fi împins la acelaşi nivel sub tocul uşii și, cu ajutorul unui ciocan și a unei pene de lemn, prin lovituri
orizontale se vor îmbina părţile laterale. (figura 1b + 1c). În cazul tocurilor de uşi care nu pot fi scurtate, de ex. cele din metal,
rosturile de perete / marginale trebuie sigilate respectiv acoperite cu un material elastic sau cu un profil de închidere adecvat.
(figura 2)

Montarea profilurilor pentru pardoseală și a plintelor
■■

■■

După montarea profesională a pardoselii Design+ se vor monta atât profilurile de podea, cât și plintele necesare. Un scurt ghid
pentru un montaj simplu este anexat accesoriilor oferite.
Atenţie! Pentru cele mai multe tipuri de profil este necesar ca baza (profilul inferior) de montaj a profilului de acoperire, să fie
montată înaintea montării pardoselii.

În cazul montărilor în zone speciale, ca de exemplu în zona treptelor sau în cazul în care aveți alte întrebări de ordin tehnic,
vă rugăm să vă adresați partenerului dumneavoastră comercial sau serviciului de asistență tehnică pentru clienți al
EGGER Retail Products GmbH & Co. KG.
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5. Curățare și îngrijire
Pur şi simplu curat!

O mare parte a murdăriei poate fi ţinută la distanţă prin folosirea unor preşuri sau bariere de praf dimensionate corespunzător şi
plasate în zonele de intrare. Pentru restul impurităților, aspirați pur și simplu, utilizând peria aspiratorului. În funcție de gradul
de utilizare și de murdărire, trebuie să ștergeți pardoseala în mod regulat cu o lavetă umedă. În timpul acestei proceduri, aveți
grijă să curățați fibrele în direcție longitudinală. Pentru o curăţare optimă, vă recomandăm soluţia specială pentru pardoseli
Clean-it de la EGGER.

Îngrijire și protecție optimă pentru pardoselile EGGER Design+!
■■
■■

■■
■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■

Zonele de intrare trebuie prevăzute cu o barieră de praf / un preş corespunzător dimensionat.
În cazul spaţiilor comerciale, unde pardoselile EGGER Design+ se învecinează direct cu spaţiul exterior, se recomandă
integrarea unei bariere de praf corespunzător dimensionate în structura pardoselii.
Dacă doriţi să mutaţi mobilierul, ridicaţi-l – nu-l împingeţi pe pardoseală.
Lipiţi protecţii din pâslă pe picioarele scaunelor şi meselor. Acestea trebuie curăţate periodic şi verificate din punct de vedere
al funcţionalităţii, iar după caz – înlocuite.
În cazul scaunelor de birou şi al tuturor celorlalte piese de mobilier cu role, trebuie folosite role moi pentru mobilier (tip W).
Rolele scaunelor de birou şi ale mobilierului trebuie curăţate periodic şi verificate din punct de vedere al funcţionalităţii, iar
după caz – înlocuite.
La aspirare se va utiliza duza cu perie.
Spălați pardoselile Design+ numai cu lavete umede, nu ude.
Nu lăsați bălțile / stropii de apă sau punctele de umezeală să se usuce, ci ștergeți-le și uscați-le în cel mai scurt timp (în
interval de 1 oră).
Nu utilizaţi agenţi de curățare care formează peliculă. Recomandăm soluţia specială pentru pardoseli Clean-it de la EGGER.
În cazul utilizării aparatelor de curăţare cu aburi disponibile în comerț, este obligatoriu ca acestea să fie mișcate permanent.
În plus, aparatul de curăţare cu aburi trebuie umplut şi utilizat numai cu apă curată. Nu adăugaţi agenţi de curăţare sau alte
substanţe.
Nu utilizaţi niciodată agenţi corozivi sau abrazivi pe pardoselile EGGER Design+.
Nu este necesară şi nici permisă aplicarea de ceară pe pardoseli şi / sau şlefuirea acestora.
În timpul utilizării, nu sunt necesare sau permise etanşările complete ale suprafeței pardoselii EGGER Design+.

*Se aplică condiţiile de garanție pentru pardoseli EGGER Design+, disponibile la distribuitorul dumneavoastră sau care pot fi
descărcate de pe internet.
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