
RESPONSABILITĂȚILE  DUMNEAVOASTRA. 

 

 

Când primiți materialele Kormos Wood, verificați-le inainte  de instalare. Este 

responsabilitatea dvs. să depistati eventuale defecte și să contactați un  reprezentant 

Kormosde Wood. El  vă poate ajuta să inlocuiti marfurile defecte  fără nici un cost 

suplimentar, dar numai dacă le raportați înainte de instalare. Lamelele instalate sunt 

considerate acceptabile atât de către persoana care a instalat pardoseala, cât și de 

proprietarul acesteia.  Acest lucru este valabil chiar dacă nu ați fost prezent în timpul 

instalării. În acest caz, orice costuri de înlocuire sau reparare a lamelelor  defecte instalate 

nu sunt responsabilitatea lui Kormos Wood. 

Variațiile naturale ale texturii și culorii lemnului sunt de așteptat, deci nu putem garanta o 

uniformitate completă a lamelelor. 

Defectele minore, cum ar fi zgârieturile mici, vor trebui probabil corectate cu chit. Aceste 

proceduri de reparare sunt rapide și ușor de efectuat și vor face ca podeaua sa arate 

excelent. 

O marjă de pierdere la instalare este de aproximativ 5-7% pentru modelele obișnuite și de 

12-13% pentru instalarea în unghi (spic sau sah).  Acest lucru ajută la evitarea pierderilor și a 

erorilor de variație a clasei de selectie. Vă rugăm să rețineți că această cotă de pierdere  

trebuie să fie adăugată la suprafata propriu-zisa  înainte de cumpărare. 

NOTĂ: Atunci când construiți o locuință nouă sau renovați o casă existentă, încercați să 

instalați pardoseala din lemn la sfarsit.  Acest lucru vă ajută să păstrați podeaua intacta ferita 

de  pagubele cauzate de trafic  pe timpul constructiei. 

 

INSPECȚIA PRE-INSTALARE 

 

 

Inspectați spatiul de lucru și suprafata de montaj înainte de instalare pentru a vă asigura că 

este  acceptabila  din punct de vedere structural. Dacă podelele din lemn Kormos sunt 

deteriorate la instalare fara aceste verificari prealabile pentru medii potențial dăunătoare, 

nu va fi furnizată nici o garanție. 

Această listă de verificare simplă vă va ajuta să evaluați dacă stratul suport  și spatial de 

lucru,  sunt sau nu potrivite pentru montaj. 

Aceste verificări trebuie efectuate de instalator și de proprietar înainte de instalare. 



Respectați următoarele cerințe înainte de a instala pardoseala din lemn: 

• Stratul support trebuie sa fie construit corect, solid din punct de vedere structural, plat, 

uscat și curat. 

• Temperatura la locul de muncă trebuie menținută la (18-25 grade Celsius sau 64-77 grade 

Fahrenheit), cu o umiditate relativă de 40-60%. Aceasta temperatura trebuie menținută cel 

puțin cinci zile pentru casele încălzite cu radiatoare și două săptămâni pentru locuințele cu 

încălzire in pardoseala. Se recomandă dezumidificatoare și umidificatoare pentru această 

sarcină. 

NU UITATI : Aceste recomandări ar trebui menținute și după instalare. 

• Toate spațiile din subsoluri trebuie să fie bine ventilate prin ferestre sau orificii de aerisire. 

Sapele din beton trebuie să aibă un nivel de umiditate nu mai mare de 2% atunci când 

lemnul nu trebuie să depășească 12%. Utilizați un contor de umiditate pentru a citi 

parametrii în trei locații la fiecare 100 m2 (1075 metri pătrați). 

• Orice abatere de  la nivel a sapei  nu poate fi mai mare de 2 mm pentru fiecare 2 metri. 

Testați planeitatea sapei și utilizați un șlefuitor pentru a nivela suprafețe mai înalte sau 

materiale autonivelante pentru a umple golurile. 

• Nu deschideți cutiile de parchet  când le primiți, ci păstrați-le în zona unde vor fi instalate 

timp de cel puțin 7 zile. Acest lucru ajută lemnul sa se aclimatizeze după livrare. Deschideți 

cutiile numai când este timpul să instalați podeaua. 

• Asigurați-vă că toateinstalatiile sunt verificate si nu exista  scurgeri. Chiar și o mică 

scurgere poate duce la deteriorarea gravă a pardoselii. 

• Testați rezistența sapei de beton prin zgârierea cu un cui. Dacă se dovedeste friabila si  nu 

este suficient de dura pentru pardoseala din lemn , NU puteți instala. Acest lucru se 

datorează faptului că rezistența la compresiune a betonului este prea scăzută. 

ATENȚIE: Rumegusul este un pericol grav 

Ori de câte ori tăiați sau instalați podele din lemn de esență tare, vă rugăm să purtați măști 

de protecție împotriva prafului și ochelari de protecție. 

Praful de lemn poate provoca probleme respiratorii severe, precum și erupții cutanate. De 

fapt, praful de lemn a fost clasificat drept cancerigen de către Agenția Internațională pentru 

Cercetarea  Cancerului . Spălarea zonelor iritate cu apă timp de 15 minute ar trebui să ajute 

la reducerea iritației, dar poate fi necesară asistență medicală în caz de iritare severă. 

 

 

INSTALARE  MODEL  HERRINGBONE 



Precizia este cheia când se instalează podele din lemn masiv în model  herringbone. Pentru 

instalare pe OSB vă recomandăm să utilizați metoda de instalare prin batere in cuie, iar 

pentru instalare pe beton, recomandam metoda prin lipire.  Cu toate acestea, recomandăm 

să angajați  profesioniști pentru aceste tipuri de instalare. 

NOTĂ: Nu utilizați metoda de instalare flotanta a pardoselilor din lemn masiv. 

Pasul 1 – Aplicarea amorsei (numai pe sapa de  beton) 

• Aplicați amorsa pe podea. Așteptati 4-5 ore pentru ca amorsa să se usuce înainte de a 

continua.  

Pasul 2 - Noțiuni de bază 

• Stabiliti  aspectul podelei și direcția de urmat a modelului . De obicei, modelul va urma 

lungimea camerei. 

• Întindeți un fir de ghidaj de-a lungul liniei centrale a camerei. 

Pornind de la cel mai apropiat perete și urmând firul central  de ghidaj, începeți instalarea 

lamelelor în funcție de modelul ales - simplu, dublu sau triplu herringbone. 

• Utilizați un șablon / suport din placaj perfect pătrat, care este egal sau mai lung decâ 

plăcile de pardoseală instalate, astfel încât să poată fi utilizat ca un șablon și suport pentru 

primele lamele/rânduri instalate. Șablonul trebuie pozitionat  în forma de romb cu punctele 

sale superioare și inferioare aliniate cu linia de ghidaj centrala. 

• Este recomandabil să utilizați un șablon în timpul instalării în camere mai mari. 

Pasul 3 - Instalare 

• Pentru a obține un rezultat final bun este foarte important să să fie precisa instalarea 

primelor rânduri de lamele. 

Lamelele sunt întotdeauna așezate în adezivul din fața rândului anterior și apoi  împinse și 

rotite la locul lor de-a lungul laturii și capătului fiecărei lamele. 

• Varful  modelului de herringbone  trebuie să fie exact în linie cu firul de ghidare. Odată ce 

această zonă a pardoselii  a aderat suficient la sapa (vezi instrucțiunile producătorilor de 

adezivi), poate fi folosita ca șablon de ghidaj  pentru restul podelei. 

• Verificați regulat firul de ghidare în timpul instalării. 

• Când instalați ultimele rânduri, tăiați lamelele în asa fel sa lasati un spatiu de dilatare de  8-

15mm (1/3 "-1/2")la perete. Acest spatiu va fi acoperit mai târziu de plinta si muluri. 

NOTĂ: Nu trebuie să fie permisă aducerea de mobilier greu sau alte activitati de traffic 

intens pe podeaua finisată pentru cel puțin 24 de ore în cazul pardoselilor instalațe prin  

lipire. 



INSTALARE MODEL CHEVRON (45 °) 

 

 

Precizia este cheia când se instalează podele din lemn de esență tare în model  CHEVRON. 

Pentru instalare pe OSB vă recomandăm să utilizați metoda de instalare prin capsare, iar 

pentru instalare pe beton, recomandam metoda prin lipire.  Cu toate acestea, recomandăm 

să angajați  profesioniști pentru aceste tipuri de instalare. 

NOTĂ: Nu utilizați metoda de instalare flotanta a pardoselilor din lemn masiv. 

Pasul 1 – Aplicarea amorsei (numai pe sapa de  beton) 

• Aplicați amorsa pe podea. Așteptati 4-5 ore pentru ca amorsa să se usuce înainte de a 

continua. Într-un caz de confuzie, citiți 

Pasul 2 - Noțiuni de bază 

• Stabiliti  aspectul podelei și direcția de urmat a modelului . De obicei, modelul va urma 

lungimea camerei. 

• Întindeți un fir de ghidaj de-a lungul liniei centrale a camerei. 

Pornind de la cel mai apropiat perete și urmând firul central  de ghidaj, începeți instalarea 

lamelelor . 

• Utilizați un șablon / suport din placaj perfect pătrat, care este egal sau mai lung decâ 

plăcile de pardoseală instalate, astfel încât să poată fi utilizat ca un șablon și suport pentru 

primele lamele/rânduri instalate. Șablonul trebuie pozitionat  în forma de romb cu punctele 

sale superioare și inferioare aliniate cu linia de ghidaj centrala. 

• Este recomandabil să utilizați un șablon în timpul instalării în camere mai mari. 

Pasul 3 - Instalare 

• Pentru a obține un rezultat final bun este foarte important să să fie precisa instalarea 

primelor rânduri de lamele. 

Lamelele sunt întotdeauna așezate în adezivul din fața rândului anterior și apoi  împinse și 

rotite la locul lor de-a lungul laturii și capătului fiecărei lamele. 

• Varful  modelului de CHEVRON  trebuie să fie exact în linie cu firul de ghidare. Odată ce 

această zonă a pardoselii  a aderat suficient la sapa (vezi instrucțiunile producătorilor de 

adezivi), poate fi folosita ca șablon de ghidaj  pentru restul podelei. 

Parchetul  nostru CHEVRON nu are lamba si uluc, are doar uluc. Dupa lipire aplicati adeziv in 

uluc si introduceti fasiile de extra-lamba . 



• Verificați regulat firul de ghidare în timpul instalării. 

• Când instalați ultimele rânduri, tăiați lamelele în asa fel sa lasati un spatiu de dilatare de  8-

15mm (1/3 "-1/2")la perete. Acest spatiu va fi acoperit mai târziu de plinta si muluri. 

NOTĂ: Nu trebuie să fie permisă aducerea de mobilier greu sau alte activitati de traffic 

intens pe podeaua finisată pentru cel puțin 24 de ore în cazul pardoselilor instalațe prin  

lipire. 

 

DUPĂ PROCEDURILE DE INSTALARE 

 

 

Completați acești pași simpli după fiecare proces de instalare pentru a vă termina podeaua. 

• După ce terminați așezarea podelei, puteți înlătura distanțierele și instalați piesele de 

tranzitie. 

• Fixati plinta sau pervazul  la perete în jurul marginii podelei. 

• Aspirați și ștergeți cu substanțe speciale de curățare a pardoselilor din lemn de masiv, 

pentru a da o strălucire frumoasă. Nu calcati pe podea timp de cel puțin 10-12 ore și nu 

aduceti  niciun fel de mobilier pe suprafața sa pentru cel putin  24 de ore. 

• Protejați podeaua de deteriorări prin plasarea plăcuțelor de pâslă sub  picioarele mobilei. 

• Pastrati lamelele rămase în caz de reparații. 

 

PROCEDURI DE ÎNTREȚINERE 

 

Procedurile de întreținere pentru podele din lemn masiv  necesită câteva activitati simple 

care sunt descrise în amanunt in  ghidul nostru "Instrucțiuni de întreținere și reparație a 

pardoselilor  Kormos". Vă rugam să-l citiți in intregime după ce v-ati  instalaț podeaua,pentru 

aafla sugestii privind curățarea, întreținerea și repararea,  sugestii care pot adăuga ani la 

viața pardoselii dumneavoastra. 

 



 

 

 

 



 


