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    3.     Поставяне на подложката:
 Върху  добре подготвения 
и изравнен под се полага 
изолационна подложка. Тя не се 
лепи за пода!
  Има няколко типа подложки, но 
най-използвани са обикновена 
(найлонова) и XPS подложка. 
При равен под се използва 3 мм 
найлонова подложка,  а за по-
добра топло- и шумоизолация 
или неравности 3 или 5 мм - XPS 
подложка. 

    2.    Подготовка на пода: 
 Трябва  да проверим с линеал 
или мастар дали подът е 
достатъчно равен. Ако се установят 
вдлъбнатини с дълбочина 
повече от 5 мм, те трябва да се 
запълнят и изравнят с подходяща 
саморазливна замазка.

    5. Полагане покрай криви стени: 
 При  криви  стени  първият  ред 
дъски се полага така, че на най-
тесните места да остане фуга с 
посочената широчина. При по-
големи кривини може да се наложи 
крайните дъски да се стесняват 
чрез надлъжно рязане с прободен 
трион, като се спазва по целия ред 
условието за минимална фуга.

Материали: ламиниран паркет, изолационна 
подложка, импрегнант, клинчета, первази и 
аксесоари за тях
Инструменти: прободен трион, ударно-пробивна 
машина, чук, линия, молив

Какво ви е нужно: 

  
 1. Внасяне на паркета в 
помещението:
 Преди да започнем монтажа е 
желателно да оставим пакетите 
с ламиниран паркет за 48 часа в 
стаята, където ще бъде поставен. 
Това ще позволи паркетът да се 
климатизира към температурата и 
влажността на въздуха помещението.

   4. Поставяне на първата дъска:
  Ламиниран паркет се полага така, 
че между него и стените да остане 
фуга. Предвид големината на 
помещението тази фуга е с различна 
широчина, но не по-малко от 10 
мм. Това се прави, поради факта, 
че в зависимост от влажността на 
въздуха, ламинираният паркет  се 
разширява или свива. За целта се 
използват специални клинчета, 
които се поставят между крайните 
дъски и стените.
 Два клина са достатъчни за една 
дъска. След като ги разположим 
може да поставим първата дъска, с 
вдлъбнатата страна към стената.

I. Ламиниран паркет

За постигане на отличен резултат 
подът трябва да е твърд, равен и сух

Съвет:

     6. Сглобяване на ламиниран паркет:       
_  Всеки производител на ламиниран 
паркет патентова своя тип 
захващане на дъските. При цялото 
си разнообразие, принципът при 
монтаж е универсален. Важно е при 
захващането на дъските, те да се 
поставят точно една в друга, както 
по дължина, така и по широчина.

   7. Измерване на последната дъска 
от първия ред: 
 Когато   стигнем до  последната 
дъска от първия ред, трябва да 
измерим дължината между стената 
и предпоследната дъска. За да 
направим     това,      можем     да

    8. Отразяване на измерената 
дъска: 
 След  като  сме взели 
подходящите мерки, можем да 
изрежем дъската с помощта на 
прободен трион .

 9. Намазване на първата 
дъска с импрегнат:
 След като сме приключили 
първия ред, ние сме готови да 
нанесем тънък слой безцветен 
импрегнант на мястото, 
където се срещат двете дъски. 
Нанесеният импрегнант не 
допуска проникване на вода в 
снадките на отделните дъски и 
по този начин удължава живота 
на ламината. 

  10. Монтиране на втория ред:
 Поставяме дъските, като 
придържаме с двете ръце 
и лек натиск да положим 
ламинирания  паркет. Повтаряме 
същата процедура за монтиране 
на останалите плоскости, докато 
изцяло покрием помещението.

  11. Сглобяване около прага 
на вратата:
 Когато стигнем до прага 
на вратата при монтажа на 
настилката, вместо да изрязваме 
дъската около касата на вратата, 
можем да подрежем с   трион 
самата врата,   като   поставим 
триона върху ненужно парче от 
ламината. След това можем да 
мушнем дъската под вратата и 
да запълним празнината.

поставим цяла плоскост до първия ред, като срещнем 
издадената страна със стената, оставяйки 10 мм 
празнина между първия ред и дъската. След това можем 
да начертаем върху дъската линия, по която да изрежем 
парче с необходимата дължина.
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   Има два основни типа первази: 
   - PVC первази

 Поставяне на 
ламиниран паркет 

Следвайте ръководството стъпка по стъпка, за да 
се научите сами да поставяте ламиниран паркет. 
Всъщност това е много лесно и е чудесен начин да 

освежите своя дом.

12. Первази: 

  Предлага се голямо разнообразие от плътни цветове 
и дървесни декори. Ако сте любител на естествените 
материали, на Ваше разположение е не по-малък 
избор на декори MDF первази.

  - MDF первази

    За монтиране на MDF первази са нужни клипси (щипки), 
които се захващат за стената и след това первазът се 
поставя на тях. За монтажа Ви е нужна ударно-пробивна 
бормашина и/или акумулаторна отвертка.

    PVC  первазите  с  кабелен канал са доста практични
- прикриват  външното окабеляване в помещението
и позволяват лесно и удобно да бъдат премахвани
и добавяни нови кабели.
    PVC первазите се поставят като се отстранява каналът и
с помощта на винтове се захващат  направо към стената
След това каналът се връща на мястото му.

                Ламинираният  паркет  се  почиства с 
влажна, а не - с мокра кърпа, с препарат за дърво  или  

ламиниран паркет, разреден в топла вода.

Съвет:

Купи и онлайн на
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Правилният винт за 
всяка нужда

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.

 Кога се използва даден вид винтове?
Кои са предимствата на винта с кръстат пред винта 
с прав шлиц? Кога се използват винтове с фрезенкова 
глава и как видът на основата оказва влияние върху 
избора на винта? Какво означава метрична резба? 

Какви винтове се използват в комбинация с дюбели? 
На всички тези въпроси ще отговорим в следващите 

три точки.

3. Глава
   Винтовете се различават и по формата на главата им.
Чисто визуално хрумване или полуоблата, плоската и
лещовидната глава имат своето практично обяснение?
От една страна, формата на главата има  и  естетическа
причина: при дървото най-често се използват  фрезенкови
глави,  които  потъват  изцяло в  материала и оставят
повърхността  гладка,  като  след  това  отворите    на 
„потопените“ глави могат да се затварят с кит или  да  се
използват   декоративни  винтове, които разкрасяват
работния елемент.  Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли,  често
при месингови елементи  или в полиран вид.
  От друга страна, съществуват и практически причини,
които създават необходимостта за различните  форми
на главите на винтовете. Така например самонарезната
глава на винта си пробива самостоятелно пътя в дървото
с помощта на фрезовъчни резки. Четиристенът под главата
на болта предотвратява развиването му при затягане на
гайката. По такъв начин болтът може да бъде разхлабен
само от страната на гайката.
  Винтовете с плоска глава се използват тогава, когато
връзката  между  дървото  и метала трябва да остане
подвижна.  Един  екзотичен  вариант  е  винтът, който 
вместо глава има кука. Той се завива на ръка в дюбел, за
да държи въжето на простора или лампата на тавана.
Съществуват многобройни практически решения,   като
винтът за тераси,  който има  съвсем  малка глава,  за  да
не може дъждовната вода да се събира в нея.
  При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
във Вашия Практикер. Те с удоволствие ще Ви помогнат
при избора на подходящия винт.
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