Wymiana deski

Montaż
Montaż na wylewce betonowej

Warunki klimatyczne

W przypadku montażu podłogi na wylewce betonowej
należy przykleić deski do wylewki. Wylewka betonowa
musi być równa, sucha i nie mogą się na niej
znajdować kawałki betonu itp. Wszelkie nierówności
powinny zostać wygładzone. Aby zmierzyć poziom
wilgotności betonu można zastosować pomiar metodą
CM - wilgotność betonu mierzona tą metodą nie może
wynosić więcej niż 2 %.

W momencie opuszczenia fabryki deska BOEN z serii
Chalet posiada wilgotność o wartości 7,5 + / - 1 %.
Elementem koniecznym przed przystąpieniem do
instalacji jest warunek, aby pomieszczenie, w którym
ma się znaleźć podłoga było ciepłe i suche. Drzwi i
okna powinny zostać zainstalowane wcześniej, jak
również wszelkie prace ogólne oraz te związane z
wylewaniem betonu czy "brudne" prace murarskie
muszą zostać zakończone odpowiednio wcześniej
przed przystąpieniem do montażu podłogi. Pomieszczenie musi mieć stałą temperaturę minimalną 15 st.C.,
natomiast wilgotność powietrza musi wynosić od 40 do
60 %. Należy upewnić się, że po montażu podłogi
temperatura powietrza jest stała, a wilgotność
względna na poziomie 30 - 60 %.

BOEN Chalet / Instrukcja montażu

Wybór kleju zależny jest od rodzaju wylewki i od
warunków obowiązujących na budowie. Klej dyspersyjny nie nadaje się do użycia przy montażu podłóg.
Należy używać tylko takich klejów, które są zdatne do
użycia przy podłogach drewnianych. Należy
postępować wg instrukcji producenta kleju. Pamiętaj o
zachowaniu szczeliny między podłogą a ścianą o
szerokości minimum 2 mm na 1 metr szerokości
podłogi.
Montaż na istniejącej wcześniej powierzchni
drewnianej (np. podłodze drewnianej i innych
pochodnych drewna)
Możliwe jest bezpośrednie przytwierdzenie podłóg z
serii Chalet do istniejących wcześniej powierzchni
drewnianych. W tym przypadku zaleca się montaż
nowych desek ukośnie w stosunku do starych, w innym
przypadku poprzecznie do byłego kierunku montażu.
Aby uniknąć nieprzyjemnych odgłosów podczas
użytkowania podłogi rekomendujemy położenie
specjalnej folii izolacyjnej pomiędzy starą a nową
podłogą.
Pamiętaj o zachowaniu szczeliny między podłogą a
ścianą o szerokości minimum 2 mm na 1 metrze
szerokości pomieszczenia, w którym montowana jest
podłoga.

Deska BOEN z serii Chalet powinna być zawsze
przechowywana w suchym miejscu. Nie należy otwierać
paczek z deskami przed przystąpieniem do montażu.
Ogrzewanie podłogowe
Deski z serii Chalet mogą być montowane nad
systemem ogrzewania podłogowego, jednak z
pewnymi zastrzeżeniami. Ze względu na duże wymiary
desek, ich zmiana szerokości jest bardziej prawdopodobna, niż w przypadku innych podłóg w tych
samych warunkach klimatycznych. Dlatego też istnieje
prawdopodobieństwo, że w trakcie sezonu grzewczego
mogą powstać szczeliny między deskami.
Pielęgnacja powierzchni
Deski z serii Chalet pokryte są naturalnym
olejowoskiem oksydacyjnym. Do pielęgnacji powierzchni
podłogi zaleca się stosowanie środka BOEN Oil Freshen
Up. Po montażu rekomendujemy nałożenie warstwy
środka, nim podłoga zostanie oddana do użytku.
Codzienne utrzymywanie podłogi w czystości powinno
odbywać się na sucho, tzn. za pomocą suchego mopa
lub odkurzacza. W przypadku, gdy konieczne jest
umycie podłogi zalecamy użycie mydła czyszczącego
BOEN Floor Soap. Do mycia należy używać lekko
wilgotnej szmatki. Nie wolno dopuścić do zamoczenia
podłogi.

