Parchet SPC rezistent
la umiditate și zgârieturi

PREGĂTIREA MONTAJULUI
CONSIDERAȚII CU
PRIVIRE LA MONTAJ

INSPECTAȚI PRODUSUL
ÎNAINTE DE MONTAJ

Rocko este o pardoseală flotantă care necesită spațiu de dilatare
și contractare, care nu trebuie lipită, prinsă în cuie sau fixată în
orice alt mod de subpardoseală.

Pentru ca orice eventuală reclamațe ulterioară să poată fi luată în considerare,
puteți deschide până la 4 pachete pentru inspectarea produsului. Analizați cu
atenție plăcile din acestea cu privire la culoare, finisaj și calitate. În cazul în care
descoperiți că produsele sunt defecte sau au o calitate îndoielnică, luați
legătura cu vânzătorul.

Dulapurile, măștile de chiuvetă, insulele permanente și alte
articole similare ar trebui montate primele, urmând ca
pardoseala să fie montată în jurul lor, lăsând un rost de dilatare.
Această pardoseală poate fi montată sub măști de chiuvetă cu
picioare sau sub vase de toaletă lăsând un spațiu corespunzător
de dilatare în jurul flanșei și folosind silicon de etanșare. Nu
ancorați vasul de toaletă prin material.
Comandați o cantitate de pardoseală cu 10% mai mare decât
suprafața de montare, pentru a acoperi pierderile de material.
Aceasta este o pardoseală flotantă, impermeabilă, însă nu trebuie
utilizată pentru etanșarea unei pardoseli existente împotriva
umidității. Pardoseala nu poate preveni apariția mucegaiului sau
probleme structurale asociate cu sau cauzate de inundații,
excesul de umiditate, substanțele alcaline prezente în
subpardoseală sau condițiile cauzate de presiunea hidrostatică.
Indiferent de locul de montare, îndepărtați întotdeauna imediat
apa sau orice alte lichide care stagnează înainte de montare.
Expunerea pe termen lung la radiația solară directă poate
deteriora pardoseala, ducând la decolorare sau deformare. De
aceea, se recomandă tratarea ferestrelor sau aplicarea de folii UV
pe ferestre.

Înainte de montare, pregătiți plăci din mai multe pachete, pentru a asigura
distribuția uniformă a culorilor, nuanțelor și trăsăturilor parchetului montat.
Cumpărați în același timp pardoseala care urmează să fie montată pe o
suprafață mare. Produsul achiziționat la o dată ulterioară primei achiziții poate
varia.
Acest produs este fabricat în conformitate cu standarde stricte de calitate. În
cazul identificării unor defecte la fața locului, standardele industriale permit o
toleranță a defectelor de maxim 5% din cantitate. Se adaugă un procentaj
suplimentar de 5% (10% pentru montări pe diagonală) pentru pierderi din
debitare și toleranțe privind clasa de calitate. În timpul montării, inspectați
permanent plăcile. Porțiunile care prezintă defecte vizibile ar trebui scurtate
sau eliminate. Montarea unor panouri (cu) defecte implică acceptarea lor.
Scârțâiturile și pocniturile sunt rezultatul interacțiunii dintre pardoseală, grinzi
și subpardoseală, la deplasarea acestora.
Limitarea deplasărilor sistemului de pardoseală elimină de obicei majoritatea
acestor zgomote. Eliminarea lor totală este uneori imposibilă, motiv pentru
care scârțâiturile sau pocniturile minore trebuie acceptate ca un fenomen
normal al pardoselii.
Zgârieturile minore pot fi în general reparate cu mastic, baiț sau chit. Aceasta
este o practică standard în domeniul montării pardoselilor și ar trebui
acceptată ca normală de către proprietarul spațiului.

ACLIMATIZARE ȘI CONDIȚII
ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
În general, montarea acestei pardoseli nu necesită aclimatizare la montarea în spații rezidențiale, dacă produsul este depozitat corespunzător. Dacă
produsul este expus unor variații extreme de temperatură înainte de montaj, efectuați aclimatizarea acestuia la temperatura încăperii, de 16°C - 32°C.
Pardoseala trebuie depozitată orizontal într-un spațiu uscat, ferit de radiația solară directă. Nu lăsați produsul lângă conducte de încălzire sau de răcire.
Nu depozitați pardoseala în condiții ambientale necontrolate (garajele, terasele nu reprezintă spații adecvate pentru depozitarea pardoselii).
Pardoseala depozitată pe o platformă din beton trebuie ridicată la o înălțime de cel puțin 10,2cm, pentru a permite circulația aerului sub pachete.
Asigurați-vă că au fost efectuate toate lucrările, inclusiv montarea sistemelor de pereți uscați, tencuire, instalații, zugrăvire etc.

EVALUAREA LOCULUI DE MONTAJ
CERINȚE GENERALE PRIVIND SUBPARDOSEALA

SUBPARDOSELI ACCEPTATE

Trebuie să fie plană, cu abateri de max. 2mm la o lungime de 1m. Nu trebuie să
prezinte ridicături sau adâncituri.

Beton, placaj, OSB, PAL, lemn dur (lemn masiv, plăci pe
bază de lemn, parchet din lemn masiv).

Trebuie să fie curată; fără resturi de construcție, mizerie, pământ sau alte obiecte
aflate pe sau aderente la subpardoseală.

CERINȚE PENTRU
SUBPARDOSELI DIN LEMN

Să nu prezinte probleme de umiditate care pot afecta pardoseala montată.
Trebuie să fie corectă din punct de vedere structural, fără deformări.

SUBPARDOSELI NEACCEPTATE
Mochetă/substrat pentru mochetă, pardoseli flotante, parchet din lemn masiv peste
beton, placă pe bază de lemn peste beton, pardoseală elastică din vinil, parchet
laminat, plută, substraturi pe structură din lemn, cauciuc.
Îndepărtați pardoselile menționate mai sus și adezivii vechi, înainte de montarea
prezentei pardoseli.

CERINȚE PENTRU SUBPARDOSELI DIN BETON
Punctele înalte pot fi îndepărtate prin șlefuire, iar adânciturile pot fi umplute cu
material compozit conceput pentru montajul pardoselilor. Permiteți întărirea timp
de cel puțin 90 de zile (valabil pentru plăcile de beton nou turnate). Subpardoseala
poate fi etanșată sau neetanșată.
Pentru subpardoselile din beton este necesară montarea barierei de vapori și a
substratului de izolare fonică.

UMIDITATEA BETONULUI
Testați toate subpardoselile din beton cu privire la nivelul de umiditate și analizați
rezultatele. Inspecțiile vizuale nu sunt concludente. Efectuați teste în locurile din
jurul intrărilor, lângă pereții prin care trec țevi de instalații și în mijlocul încăperii.
Efectuați teste în cel puțin 3 locuri pentru o suprafață de 92mp și apoi câte un test
pentru fiecare suprafață suplimentară de 92mp. Nivelul de umiditate ar trebui să
îndeplinească unul din următoarele criterii:

• Mai puțin de 5% la testarea cu ajutorul aparatului de măsurare a
umidității betonului Tramex.
• Mai puțin de 143g la 92mp pe o perioadă de 24 de ore la testul cu
clorură de calciu (ASTM F-1869).
• Mai puțin de 2,5% la testul cu carbură de calciu (CM) (ASTM
D-4944-04 modificat)

MATERIALE NECESARE

Barieră de vapori cu coeficientul SD > 75 m,
substrat de izolare fonică cu grosimea de
maxim 1 mm și coeficientul CS de 530 kpA

UNELTE

Cutter, dreptar, ruletă, distanțiere, creion,
butuc profilat, ochelari de protecție, ciocan
moale, mătură, pad-uri din pâslă sau nylon
Opțional: fierăstrău pendular, fierăstrău
circular cu masă / fierăstrău circular staționar /
fierăstrău circular, carotă

Aceste cerințe sunt valabile pentru subpardoseli din
placaj, OSB, PAL, lemn masiv și parchet din lemn masiv.
Pardoselile existente trebuie să fie fixate ferm de
pardoseala structurală. Efectuați teste de umiditate cu
ajutorul unui aparat precis de măsurare a umidității, în
mai multe locuri. Valorile umidității nu ar trebui să
depășească niciodată 14% pentru subpardoselile din
placaj, OSB, PAL și lemn masiv. Dacă valorile înregistrate
depășesc 14%, situația ar trebui corectată înainte de
montarea prezentei pardoseli din vinil.
Pentru subpardoselile din lemn este necesară montarea
substratului de izolare fonică.

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE
PRIN PARDOSEALĂ
Această pardoseală poate fi montată peste subpardoseli
din beton cu sistem de încălzire prin pardoseală. Vă
recomandăm să vă consultați cu producătorul sistemului
de încălzire prin pardoseală pentru a vă asigura că
sistemul este compatibil cu pardoseala.
Sunt acceptabile sisteme electrice și pe bază de apă.
Componentele sistemului de încălzire prin pardoseală
trebuie să fie situate la o adâncime de minim 13mm sub
pardoseală.
Temperatura la suprafața pardoselii nu ar trebui să
depășească niciodată 27°C.
Sistemul de încălzire ar trebui să funcționeze cu cel puțin
două săptămâni înaintea de montarea pardoselii, pentru a
calibra reglajele de temperatură.
Pardoseala nu trebuie montată direct peste covoarele
electrice de încălzire prin pardoseală.

RECOMANDĂRI ȘI PREGĂTIREA DE MONTAJ
Suprafața de lucru trebuie să fie bine iluminată. Vizibilitatea corespunzătoare asigură consistența
culorilor, identificarea și eliminarea plăcilor cu defecte vizuale. Subpardoseala trebuie să fie curată și
fără resturi.
Șlefuiți tocurile ușilor cu ajutorul unui ferăstrău manual așezat în poziție plană pe un rest de
pardoseală. Nu șlefuiți tocurile din metal. Asigurați-vă că muchia profilată a butucului este așezată în
poziție corectă, direct pe panou, înainte de poziționarea panoului prin lovituri ușoare cu un ciocan cu
suprafață moale. Nu loviți niciodată muchiile panourilor direct cu ciocanul cu suprafață moale.
Îndepărtați cu atenție substratul existent, plintele sau pragurile.
Lungimea minimă a primei și a ultimei plăci este de 400mm. Dacă ultima placă este mai mică de
400mm, ajustați lungimea primei plăci. Bucata rămasă de la ultima placă poate fi folosită ca panou
pentru începerea următoarelor rânduri.
Decalajul minim între rosturile transversale este de 400mm. Ținând cont de acest aspect, variați
distanțele dintre rosturile transversale de la rând la rând, pentru a obține un efect de montare
aleatoriu și realist.
Rostul de dilatare este de 10mm față de pereți și obiectele grele fixate (dulapuri sau căzi de baie).
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MONTAJUL PROPRIU-ZIS
MONTAREA PRIMULUI RÂND
a. Înainte de montare, aplicați bariera de vapori, iar ulterior materialul de substratat pentru izolarea fonică. Fixați distanțiere pentru
a obține un rost minim de 10mm pe întregul perimetru al subpardoselii, pentru a permite dilatarea produsului. Nu îndepărtați
distanțierele până la finalizarea montajului. Rosturile de dilatare trebuie acoperite cu plinte.
b. Măsurați lungimea încăperii. Împărțiți-o la lungimea plăcilor. Dacă numărul rezultat este mai mic de 400mm, tăiați corespunzător
prima placă, pentru a nu rezulta plăci mai mici de 400mm în capătul opus al încăperii.
NOTĂ: Pentru a tăia o placă, pur și simplu marcați lungimea corectă și crestați panoul cu un cutter și un dreptar. Apoi îndoiți panoul
de-a lungul liniei crestate. Tăiați și substratul de pe fața inferioară a panoului.
c. Montarea ar trebui să înceapă din colțul din stânga, așezând placă cu profilul cu lambă spre perete. Așezați prima placă la o distanță
de 15,2cm de peretele de la care începeți, fără a-l poziționa direct lângă distanțiere. Întregul rând va fi apropiat ulterior de
distanțiere.
d. Îmbinați următoarea placă cu capătul primei plăci, coborând a doua placă, iar apoi loviți ușor fața superioară a plăcilor, în dreptul
rostului transversal, folosind un butuc și un ciocan. Continuați cu această metodă pentru finalizarea primului rând. Tăiați ultima
bucată pentru a se potrivi în spațiul rămas, respectând rostul de dilatare de 10mm. Montați ca mai sus.
MONTAREA URMĂTOARELOR RÂNDURI
a. Tăiați prima placă a celui de-al doilea rând la două treimi din lungime sau asigurați-vă că există un decalaj de cel puțin 400mm
între rosturile transversale. Înclinați placa potrivind profilul longitudinal cu lambă în profilul longitudinal cu uluc al primei plăci.
Coborâți placa pentru a finaliza îmbinarea muchiilor longitudinale. Nu loviți cu butucul pe muchia longitudinală, dacă profilurile nu
sunt îmbinate corect, deoarece puteți deteriora profilurile cu lambă şi uluc.
NOTĂ: La începerea unui nou rând puteți folosi bucata rămasă de la rândul precedent, cu condiția să fie mai mare de 400mm și
decalajul dintre rosturile transversale să fie mai mare de 400mm.
b. Montați a doua placă îmbinând-o cu primul rând și mutând-o prin alunecare spre latura transversală a primei plăci din rând.
Verificați ca muchiile longitudinale ale plăcilor să fie îmbinate corect și apoi coborâți placa și apăsați cu degetele muchia transversală
până la îmbinarea corectă.
c. Loviți ușor fața superioară a plăcii în dreptul rostului transversal, folosind ciocanul cu suprafață moale și butucul. Continuați să
montați restul rândului în același mod.
d. După montarea ultimei bucăți din cel de-al doilea rând, împingeți întreaga construcție către distanțierele de la peretele de la care
ați început montarea, respectând rostul necesar de dilatare de 10mm.
e. Montați restul rândurilor, unul după altul, și respectați decalajul necesar de 400mm pe parcursul montajului.
MONTAREA ULTIMULUI RÂND
a. Este posibil ca ultimul rând să trebuiască tăiat pe întreaga lungime, astfel încât să fie suficient de îngust pentru a se potrivi în
spațiul rămas. Tăiați prima placă din ultimul rând la lungimea necesară (dacă este necesar, respectați modelul de decalare) și
așezați-o direct deasupra rândului montat anterior.
b. Luați altă placă și așezați-o la perete, deasupra panoului a cărui lățime trebuie scurtată. Marcați placa (pe lungime) și tăiați-o la
dimensiunea necesară. Nu uitați să respectați rostul de dilatare față de obiectele fixe.
c. Montați placa cu muchia tăiată orientată spre perete. Înclinați placa potrivind profilul longitudinal cu lambă în profilul
longitudinal cu uluc al rândului anterior. Coborâți placa pentru a finaliza îmbinarea capetelor.
d. Continuați să tăiați și să montați restul plăcilor din ultimul rând.
FINALIZAREA MONTĂRII
a. Îndepărtați distanțierele. Acoperiți rosturile de dilatare cu o plintă sfert sau alt profil, având grijă să nu fixați pardoseala. Cuiele ar
trebui să intre în perete, nu în pardoseală.
b. Umpleți rosturile de dilatare din jurul zonelor potențial umede (de exemplu, frigidere, căzi de baie etc.) cu 100% silicon de
etanșare, de calitate superioară.
c. Nu uitați, este necesară folosirea unor profiluri de trecere asortate atunci când montați pardoseala într-o încăpere cu o suprafață
mai mare de 20x20 metri în orice direcție, astfel încât pardoseala să fie împărțită în secțiuni care nu sunt mai lungi de 20x20 metri.
d. Recuperați și protejați panourile rămase. Acestea pot fi folosite în cazul în care în viitor este necesară înlocuirea unui panou.

02

01

03 04

06

11

05
10

08

07

09

12

13 14

16 17a

17b

15

18

19
21

22

23 24

20
25

29

26

30

27a

31

Demontare

27b

28

01

02

