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ZALECENIA TECHNICZNE
dotyczące czynności związanych z montażem desek podłogowych marki PRESTIGE Decor, ich
myciem, konserwacją i pielęgnacją.

Transport i przechowywanie opakowań winno odbywać się w pozycji horyzontalnej, z zapewnieniem
ochrony przed gwałtownymi zmianami oddziaływania warunków atmosferycznych, takich
w szczególności jak temperatura i wilgotność otoczenia. Przed montażem deski winny być
aklimatyzowane w opakowaniach, w pomieszczeniu docelowym przez okres min. 48 godzin. W czasie
instalacji temperatura otoczenia winna wynosić min. 18ºC, a wilgotność powietrza zawierać się
w przedziale 45-65%.
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić w świetle dziennym wszystkie deski
przeznaczone do montażu, pod względem występowania na nich wad lub uszkodzeń. Niezbędne jest
również szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego pomieszczenia oraz całej powierzchni posadzki,
do której montowane będą deski podłogowe, pod względem ich zgodności z wymogami określonymi
w niniejszych Zaleceniach, które to wymogi winny być potwierdzone stosownymi protokołami
z badań wykonanymi przez uprawiony podmiot. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiału
lub podłoża należy niezwłocznie, przed przystąpieniem do instalacji, skontaktować się ze Sprzedawcą.

Przygotowanie podłoża przed montażem.
Sposób przygotowania podłoża i dobór układu klejowego jest zawsze kwestią indywidualną zależną
od miejsca montażu. Instalator zobowiazany jest do indywidualnego określenia potrzeb związanych
w szczególności ze szlifowaniem podłoża, jego wzmocnieniem, gruntowaniem oraz doborem kleju.
Podłoże, do którego będą klejone deski winno być równe, stabilne i suche. Bez względu na rodzaj
podłoża winno być one odpowiednio wysuszone przed przystąpieniem do instalacji podłogi
(maksymalna wilgotność podłoża cementowego nie może przekroczyć 2% badane metodą CM,
anhydrytowego 0,5%, zaś drewnianego maksymalnie 8%). Podłoże winno spełniać określone warunki
wytrzymałościowe, potwierdzone stosownym protokołem z badań: wytrzymałość na zrywanie – min.
1 Mpa, wytrzymałość na ściskanie – min. 25 Mpa. Podłoże winno spełniać wszystkie aktualnie
obowiązujące normy dotyczące podłoży dla podłóg drewnianych.
W czasie instalacji desek z użyciem kleju należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu
montażu. W trakcie pracy zaleca się stosowanie gumowych rękawić ochronnych. Klejenie desek do
podłoża nie eliminuje naturalnego procesu rozszerzania się i kurczenia drewna, w związku z czym
należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Wykonując prace
związane z montażem należy ściśle przestrzegać wskazań wynikających z instrukcji zastosowania
poszczególnych środków chemicznych oraz zadbać o zastosowanie kompleksowych rozwiązań – tak,
aby poszczególne elementy współgrały ze sobą systemowo w odpowiedni sposób – w szczególności
środek gruntujący, utwardzacz i klej.
Należy pozostawić co najmniej 10 mm odstęp od wszystkich na stałe zamontowanych
w pomieszczeniu montażu elementów i ścian. Powierzchnie podłogi przekraczające 100 m² lub
o szerokości boku przekraczającej 6 m, jak również przejścia pomiędzy pomieszczeniami winny być
oddzielone dylatacjami. Przesunięcie desek między rzędami nie może w żadnym razie być mniejsze
niż 50 cm.
Klej należy nakładać i rozprowadzać szpachlą zębatą na podłożu odpowiednio do postępu układania
podłogi. Deski należy układać dociskając je do podłoża, na które uprzednio naniesiono klej. Klej nie
może wypływać na powierzchnię deski. Kolejne deski układamy dociskając je do uprzednio
ułożonych, a następnie dociskamy do podłoża. Zaleca się obciążenie ułożonej podłogi przez okres
min. 12 godzin po zamontowaniu, celem zapewnienia odpowedniego związania powierzchni posadzki,
kleju i deski. Okres po jakim można wejść na ułożoną podłogę określa producent kleju. Do klejenia
dopuszcza się wyłącznie kleje poliuretanowe, które producenci przeznaczyli do zastosowania
w odniesieniu do podłóg warstwowych, bądź w zależności od danego rozwiązania takie, które mogą
zostać zastosowane na ogrzewaniu podłogowym.
Przystępując do montażu desek należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie i zamontować pierwszy
rząd desek. W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy przyciąć odpowiednio deski
z pierwszego rzędu. Deski podłogowe są produktem naturalnym – każda z desek posiada
indywidualny odcień, fakturę i usłojenie, dlatego też zaleca się odpowiednie ich rozmieszczenie
w pomieszczeniu montażu, tak aby uzyskać możliwie optymalny efekt kompozycyjny. Zaleca się
układanie desek zgodnie z kierunkiem padania światła w pomieszczeniu montażu. Instalację na
podłożu drewnianym zaleca się przeprowadzić prostopadle do kierunku ułożenia istniejącej podłogi.
W trakcie montażu desek i ich użytkowania należy utrzymywać stałe, odpowiednie warunki
klimatyczne w pomieszczeniu, w którym znajdują się deski. Najbardziej odpowiednie warunki dla
podłóg drewnianych występują w zakresie temperatur 18-21ºC i wilgotności względnej powietrza

w zakresie 45-65%. Wyższa wilgotność może powodować pęcznienie drewna i grozić tzw.
łódkowaniem, zaś mniejsza wilgotność może sprawić, iż drewno będzie się kurczyć, pękać w zakresie
warstwy użytkowej, jak również może dojść do powstawania szczelin między deskami, co wyklucza
skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji.
Na podłodze drewnianej nie należy układać dywanów, pod którymi tworzy się strefa bez wymiany
powietrza.
Montaż desek podogowych winien być wykonywany wyłącznie przez wyspecjalizowanych,
doświadczonych instalatorów.
W przypadku prowadzenia prac budowlanych, w pomieszczeniu, w którym zamontowano już podłogę
z desek drewnianych należy ją odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez przykrycie
powierzchni materiałem zapobiegającym uszkodzeniom.
Po ułożeniu podłogi należy zaimpregnować ją odpowiednim środkiem stosowanym do właściwego
rodzaju wykończenia wierzchniej warstwy deski (olej oksydacyjny, bądź lakier). Odpowiednie
preparaty dostępne są w punktach sprzedaży.
Celem zapewnienia możliwie najdłuższego okresu użytkowania podłogi należy stosować się
w szczególności do następujących zasad:
- należy stosować podkładki z filcu pod nóżki mebli;
- przy wejściu do pomieszczenia, w którym ułożono podłogę z desek zaleca się położenie mat
czyszczących ze spodem z innego materiału niż guma, czy lateks, usuwających brud i wilgoć
z obuwia;
- należy zapobiegać gromadzeniu wody na powierzchni desek;
- należy utrzymywać wilgotność otoczenia na poziomie 45-65% oraz temperaturę ok. 21 ºC;
- w sezonie grzewczym, w związku z obniżeniem wilgotności otoczenia, może dojść do nadmiernego
przesuszenia drewna powodującego powstawanie szczelin między deskami, które wynikają
z naturalnych właściwości drewna; aby zminimalizować występowanie zjawiska przesuszania drewna
należy stosować nawilżacze powietrza;
- podłoga drewniana jest produktem naturalnym, który będzie zmieniał swój odcień w przypadku
wystawienia na działanie promieni słonecznych;
- czyszczenie podłogi winno odbywać się z wykorzystaniem odkurzacza, a w miarę potrzeb
przecieranie wilgotną szmatką. Nie należy myć podłogi z wykorzystaniem znacznej ilości wody;
- zabrudzenia należy usuwać z wykorzystaniem odpowiednich środków do pielęgnacji zalecanych
przez Producenta;
- zadrapania głębokie należy likwidować przez cyklinowanie lub zaprawianie ubytku – wykonywane
wyłącznie przez osoby z fachowym przygotowaniem.

Niezastosowanie się do zamieszczonych w niniejszych Zaleceniach wytycznych skutkować będzie
odrzuceniem ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

Pielęgnacja i konserwacja desek podłogowych wyrobami marki OSMO®.
W celu zapewnienia długotrwałego i estetycznego użytkowania desek podłogowych marki PRESTIGE
Decor polecamy regularne stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych przy użyciu wyłącznie
odpowiednich produktów marki OSMO®, zarówno do codziennej pielęgnacji, jak również do
okresowej konserwacji drewnianych desek podłogowych. Okresową konserwację należy stosować
średnio po 30 myciach podłogi (codziennej pielęgnacji).
Podczas eksploatacji podłogi nabywca obowiązany jest do zapobieżenia nadmiernemu wytarciu
i wypłukaniu warstwy olejowosku znajdującego się na powierzchni deski podłogowej.
Do prawidłowej aplikacji środków do pielęgnacji oraz konserwacji polecamy użycie Zestawu do
czyszczenia podłóg z serii Opti-Set. Zestaw może zostać wyposażony w szereg wymiennych nakładek,
przystosowanych do usuwania kurzu, do czyszczenia na mokro oraz do aplikacji Środka do
czyszczenia i pielęgnacji.
Producent nie bierze odpowiedzilaności za wady powstałe w wyniku błędnej technologii nałożenia
ww. środków.
Wszystkie ww. produkty do pielęgnacji i konserwacji należy stosować ściśle według zaleceń
producenta zawartych na opakowaniach.

