РЕКОМЕНДАЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ТОВАРОМ
Дотримання рекомендації по установці, експлуатації та догляду за паркетною продукцією виробництва ТМ
«Tandem» є обов'язковою умовою збереження гарантії з боку Постачальника і Виробника.
1.
Загальні рекомендації
Товар призначений для застосування у всіх видах житлових приміщень та в комерційних невиробничих
приміщеннях (в тому числі вище, на рівні та нижче рівня землі).
Перед початком монтажу, будь ласка, переконайтеся в дотриманні наступних необхідних умов:
- щоб уникнути пошкодження, Товар встановлюється в саму останню чергу, після завершення всіх
будівельних та оздоблювальних робіт, пов'язаних з підвищеною вологістю і брудом.
- перед початком монтажу Товару, всі системи опалення та кондиціонування повинні знаходитися в
робочому стані, і кімнатна температура повинна підтримуватися на рівні 18-22 С як мінімум протягом тижня.
- протягом усього часу установки в робочій зоні повинна підтримуватися відносна вологість повітря 4065%.
- бетона підлога (стяжка) повинна бути сухою, а приміщення добре провітрюваним. Вологість підлоги або
цементної стяжки не повинна бути більше 2%. Нерівності поверхні не повинні складати більше ніж 2 мм на 2 м
довжини. Бетонна основа повинна бути добре прогрунтовона.
- товар повинен бути адаптований до температури приміщення, в якому він буде встановлений, протягом
чотирьох-п'яти днів до початку укладання. Для цього необхідно рівномірно розкласти коробки на підлозі не
знімаючи з них упаковки.
Пам'ятайте, що Покупець і спеціаліст з монтажу Товару несуть спільну відповідальність за кінцевий
результат, і повинні переконатися в дотриманні вищеперелічених умов перед початком робіт.
Якість Товару перевищує існуючі промислові стандарти. Кожна планка проходить ретельний заводський
контроль якості. Однак остаточне приймання за якістю здійснюється покупцем і спеціалістом з монтажу Товару,
який повинен перевірити кожну планку, безпосередньо перед тим, як її встановити. Кожна планка Товару має
природні варіації кольору, і всі вони відрізняються один від одного за своєю структурою. Якщо ви розглядаєте ці
планки як невідповідні загальному кольором або тону, то просто покладіть їх у кутку кімнати, уздовж стіни, або
використовуйте їх для підрізування при закінченні ряду. Це дозволить підлозі у вашій кімнаті виглядати більш
однорідною.
Якщо планка Товару встановлена, то вона вважається прийнятою паркетником за якістю, і надалі претензії
по її якості не приймаються.
Процес укладання вимагає певного досвіду роботи, тому ми рекомендуємо звертатися тільки до
професійних спеціалістів з укладення Товару.
2.
Встановлення 2-х шарової паркетної дошки із з'єднанням «шип-паз» за допомогою клею.
Встановлення 2-х шарової паркетної дошки із з'єднанням «шип-паз» виконується за допомогою клею на
бетонну основу або фанерну основу. При установці на бетонну основу нерівності поверхні не повинні складати
більше ніж 2 мм на 2 м довжини. Бетонна основа повинна бути добре прогрунтувати. Для хорошої звуко- і
віброізоляції рекомендується спочатку встановити на бетону або фанерну основу за допомогою клею коркову
підкладку товщиною 2-4 мм, а потім поверх за допомогою клею паркетну дошку.
Для паркетної дошки техніка установки на клей не має яких-небудь особливостей, і спеціаліст з монтажу
може використовувати напрацьований досвід в установці штучного паркету.
3. Рекомендації з експлуатації та догляду Товаром
3.1. Загальні рекомендації
Для того, щоб зберегти якомога довше красу і бездоганність ваших підлог, будь ласка, керуйтеся цими
простими рекомендаціями по догляду та експлуатації, наведеними нижче:
- оберігайте Товар від пошкодження або падіння на них важких або металевих предметів. Підстилайте на
підлогу килимки, якщо ви збираєтеся мати справу з такими предметами.
- перед установкою меблів на паркетну підлогу, обов'язково використовуйте м'які набійки з повсті або
фетру для ніжок меблів щоб уникнути утворення подряпин і вм'ятин.
- при переміщенні важких меблів підкладайте килимки лицьовою стороною вниз або використовуйте
невеликі ковдри, наведіть меблі обережно, так, щоб не пошкодити підлогу.

- відразу ж видаляйте помічені плями або розлиті рідини, використовуйте для цього м'яку тканину і
спеціальний засіб для догляду за підлогою.
- ніколи не мийте Товар водою. Це може призвести до потускнення покриття і перезволоження Товару. Для
прибирання Товару використовуйте тільки засоби, спеціально призначені для догляду за Товаром.
3.2. Догляд за Товаром:
- видалити з підлоги пил та інші частинки піску або висохлого бруду. Для цього використовуйте пилосос
або м'яку щітку. Перед тим як приступити до вологого прибирання, переконайтеся, що на підлозі не залишилося
твердих частинок.
- для вологого прибирання використовуйте засіб для догляду за паркетними підлогами в спеціальній
упаковці, що дозволяє розпорошувати рідина (спрей), і плоска швабра (моп) з попередньо вимитої і підсушеної
робочої тканиною.
- нанести рівномірно за допомогою спрею на ділянку підлоги в 1,5-2 м2 невелику кількість засобу по
догляду. За допомогою плоскої швабри протирайте підлогу в напрямку паркетних планок.
- не перезволожуйте підлогу під час прибирання, кількість миючого засобу має бути такою, щоб після
протирання шваброю підлогу повністю висихав протягом 5-10 секунд, причому на ньому не повинно залишатися
жодних слідів від засобу або швабри.
- використовуйте тільки спеціальні засоби по догляду за Товаром. Вони не тільки добре очищають підлогу,
але і захищають поверхню від проникнення вологи. Крім цього, після кожного прибирання відбувається
відновлення первісного блиску, що робить ваш підлогу свіжим і красивим як в перший день після його
встановлення.
- якщо ви придбали нове або невідомий засіб для догляду за Товаром, то перед тим як його застосовувати,
нанесіть його на невелику ділянку вашого статі і переконайтеся, що воно не залишає слідів або плям і добре
очищає Товар.
3.3. Контроль вологості в приміщенні
Товар є натуральним матеріалом і має природне властивість розширюватися і стискуватися в залежності від
зміни вологості навколишнього середовища. Ці зміни часто можуть бути помітними. Наприклад, під час теплого і
вологого літа деревина розширюється, а взимку, коли повітря в будинках сухий - стискається. Ці явище називається
сезонною зміною розмірів і властиво всім породам деревини. Взимку, коли будинки обігріваються, і повітря в
приміщеннях стає сухою, іноді вологість падає до 30% і нижче. Товар в таких умовах починає віддавати вологу, і як
наслідок, "всихає". Між планками можуть з'являтися невеликі щілини. Зазвичай щілини в Товарі вже з'являються
при рівні вологості менше 40%.
Появи щілин між планками Товару, тим не менш, можна уникнути, якщо протягом усього сухого періоду
зволожувати повітря в приміщенні. Для цього існують спеціальні зволожувачі повітря, розраховані на різні обсяги
приміщень. Вологість у приміщенні в діапазоні 45-55% вважається також зоною комфорту для людини, тому,
встановивши у себе вдома зволожувач, ви завжди будете почувати себе прекрасно.
У тепле і вологе літо рівень вологості внутрішніх приміщень може підвищуватися до 90%, що призводить до
вбирання Товаром вологи з повітря і подальшого його розширення. При значному поглинанні вологи планки Товару
починають тиснути один на одного, що може призвести до їх деформації. В цьому випадку з'являється "хвиля" краю паркетної планки піднімаються вище її середини. Таке ж явище може статися, якщо своєчасно не прибрати з
Товару розлиту воду. У рідкісних випадках під впливом вологості деревина може розширитися настільки, що
суміжні планки можуть деформуватися. Як результат, в планках можуть відкритися внутрішні тріщини.

