
1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod parkiet powinno być suche, mocne, równe, czyste, bez spękań i tłustych plam. 

Optymalne warunki to: 
- wilgotność parkietu 7 - 11% 
- wilgotność szlichty cementowej max. 2% 
- temperatura podłoża i pomieszczenia min. 15oC.  
- wilgotność powietrza  50 - 65%. 

Przygotowanie podłoża cementowego: 
- Podłoże nierówne - wylać masę samopoziomującą.  
- Podłoże słabe, spękane, wilgotne, zanieczyszczone „Subitem" - zastosować grunt 
  epoksydowy i posypać piaskiem kwarcowym. 
- Podłoże równe i mocne - zastosować grunt wodny (np.Kiesel Bakit PV). 

Podłoże z ogrzewaniem podłogowym 
Szlichta musi być podgrzewana przed położeniem parkietu. Podgrzewanie powinno zacząć się 
najwcześniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperaturę ogrzewania należy podnosić 
codziennie o 5oC do momentu otrzymania pożądanej. Temperaturę tą należy utrzymać przez 3 dni 
bez nocnych spadków. Parkiet można układać po 28 dniach od wylania szlichty. Podczas układania 
parkietu temperatura podłoża powinna wynosić 18 - 20oC i należy ją utrzymać przez 3 dni od ułożenia. 
Należy pamiętać o konieczności częstego wietrzenia pomieszczania.    

2. Przyklejenie parkietu 
Parkiet należy zamocować do podłoża przy pomocy kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie 
profesjonalnych, atestowanych klejów rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej należy nanosić za 
pomocą szpachli zębatej w ilości 1,5 kg/m2. Po przyklejeniu parkietu, zaleca się pozostawić podłogę 
na min. 14 dni w celu ustabilizowania naprężeń powstałych przy montażu.  

3. Szpachlowanie 
Po zakończeniu cyklinowania, w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet należy wyszpachlować. 
Do tego celu służy płynna, bezbarwna szpachlówka zmieszana z pyłem drzewnym uzyskanym z 
cyklinowania podłogi. Po uzyskaniu konsystencji pasty, szpachlówkę należy rozprowadzić na 
powierzchni podłogi za pomocą szpachli metalowej w ilości 0,15 L/m2. Po zastygnięciu klepkę należy  
oszlifować drobnym papierem, a następnie odkurzyć. 

4. Lakierowanie i olejowanie 
Po wycyklinowaniu, parkiet należy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę stanowi 
lakier podkładowy, nanoszony za pomocą wałka. Kolejne dwie warstwy stanowi lakier 
nawierzchniowy. Zużycie 0,1 L/m na jedną warstwę. 

5. Pielęgnacja  
Po świeżo polakierowanej podłodze, można poruszać się dopiero następnego dnia. Całkowite 
obciążenie, możliwe jest po 7 dniach. W pierwszych dwóch tygodniach po zakończeniu prac 
lakierniczych, nie należy kłaść dywanów a podłogi czyścić wyłącznie na sucho. Nogi meblowe, należy 
zabezpieczyć filcowymi podkładkami.                                                                                                    
Na co dzień parkiet zmywać wilgotną szmatką lub mopem, z dodatkiem środka pielęgnacyjnego. 
Nigdy nie należy wylewać wody bezpośrednio na podłogę. Jeżeli z czasem na klepce pojawią się 
trudne do usunięcia zabrudzenia, konieczne jest czyszczenie z zastosowaniem środka do 
gruntownego czyszczenia. Nie należy jednak zbyt często przeprowadzać prac związanych z 
gruntownym czyszczeniem, gdyż powodują one ścieranie warstwy lakieru. 
 
W przypadku trudnych sytuacji, należy zwrócić się o pomoc do doradcy technicznego, za 
pośrednictwem naszej firmy. 
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