Montaj Talimatları
Egger Comfort Parke ve
Design Parke GreenTec
ile CLIC it! montaj sistemi

Montaj Öncesi Gerekli İnceleme / alt zemin / oda iklim koşulları

1. Montaj Öncesi Gerekli İnceleme
EGGER’in Comfort Parke ve Design Parke GreenTec son teknoloji üretim tesislerinde son derece hassas operasyon adımları takip
edilerek üretilmektedir. Üretim süreci sırasında ve sonrasında son derece sıkı kalite incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Buna karşın
kalite incelemelerine rağmen taşıma sırasında bazı levhaların hasar görmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Bu nedenle zemin levhaları montaj öncesinde ve montaj sırasında olası kusurlara karşı incelenmelidir. Hasarlı veya standardın
dışına çıkan zemin levhaları monte edilmeden tedarikçiye geri gönderilerek değiştirilmelidir.

2. Alt Zemin
2.1
Genel kural:
 Zemin montajı için hazırlanan alt zemin kuru, temiz, ayrılmaya neden olabilecek maddelerden arındırılmış ve çatlaksız olmanın
yanı sıra DIN 18365 ve DIN 18202 ile uyumlu şekilde gerilim ve sıkışma kuvvetine de sahip olmalıdır.
 Düzlük bakımından ise en fazla 2 mm / m’lik yükselti gereksinimi gözetilmelidir.
 İnceleme ve durum tespiti ile ilgili gereksinimler kapsamında zemin montajı yüklenicisi, zemin montajı öncesinde alt zeminin
montaja uygun olduğundan emin olacaktır ve alt zeminin montaja uygun olmaması durumunda, başka bir deyişle kusurlar varsa
ve / veya inşası nedeniyle üst zeminde hasara neden olma riski taşıyorsa, söz konusu “endişelerini” yazılı olarak bildirmelidir.
EGGER’in Comfort Parke ve Design Parke GreenTec için montaj uygunluğu değerlendirilirken, özellikle aşağıdaki durumlara dikkat
edilmelidir. Uyulmaması durumunda tüm garanti talepleri geçersiz sayılacaktır.
Alt zeminin nem seviyesinin incelenmesi
Alt zemin nem incelemeleri, alt zeminin yeteri kadar kuru olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilir.
Montaj uygunluğu, su içeriğinin % CM cinsinden ölçülmesiyle belirlenir. CM cihazı (CM yöntemi) ile ilgili incelemeler
gerçekleştirilirken aşağıdaki sınır değerler aşılmamalıdır:
Çimento sıvası

Kalsiyum sülfat sıvası

yerden ısıtma yoksa

≤ 2,0 % CM

≤ 0,5 % CM

yerden ısıtma varsa (ısıtmalı sıva)

≤ 1,8 % CM

≤ 0,3 % CM

Bu değerler katkı maddesi barındırmayan sıvalar için geçerlidir. Katkı maddelerinin kullanılması ve hızlı kuruyan sıva söz konusuysa
ilgili üreticinin belirlediği ölçümler ve sınırlar geçerli olacaktır.
Bazı ülkelerde / bölgelerde montaja uygunluk, aşağıda belirtildiği şekilde bağıl nemin ölçülmesiyle belirlenir.





KRL ölçümü:
BS 5325:
NT Build 439:
ASTM F2170:

Sınır değeri ısıtmalı olmayan sıva için ≤ % 75 rH ve ısıtmalı sıva için ≤ % 65 rH’dir
Sınır değer ≤ % 75 rH (yüzey ölçümü, İngiltere)
Sınır değer ≤ % 85 rH (İskandinavya)
Sınır değer ≤ % 80 rH (SITU numunesi, Kuzey Amerika)
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Montaj Öncesi Gerekli İnceleme / alt zemin / oda iklim koşulları

Alt zeminin düzlüğünün incelenmesi
Düzlük ile ilgili incelemeler genel standartlara dayanır. Yüzeyin yüksek noktalarına büyük bir cetvel / düz kenarlı bir nesne
yerleştirilerek ve taşıma yüzeyleri (ölçüm noktası aralıkları) ile en derin konumun ölçülmesiyle gerçekleştirilir. 100 cm'lik ölçüm
aralıklarında en fazla 2 mm’lik dikey sapmaya izin verilir. Daha büyük sapmalar, uygun tedbirlerle (ör. kendi kendini tesviye eden
malzemelerle) düzlenmelidir.

Alt zeminin kuvvetinin / yük taşıma kapasitesinin incelenmesi
Alt zemin sızdırmaz, kendi kendini destekleyen bir katman olmalıdır.
Alt zeminin temizliğinin incelenmesi
Alt zemin her zaman temiz ve elektrik süpürgesiyle temizlenmiş halde tutulmalıdır.
Ortam koşullarının incelenmesi
Montaj öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:
 Hava sıcaklığı en az 18° C olmalıdır
 Parke sıcaklığı en az 15° C olmalıdır
 Bağıl nem oranı % 40 ila % 70 olmalıdır.

2.2
Uygun alt zeminler
Alt zeminlerin yukarıda belirtilen gereksinimlere göre montaja uygun olmaları durumunda, EGGER Comfort Parke ve Design Parke
GreenTec yüzer sistem montajı için uygun olduğu varsayılır. Bunlara özellikle şu ürünler dahildir:
 sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
 OSB ve yonga levha yapılar
 lifli levhalar
 PVC, muşamba gibi zemin kaplamaları, doğal taş levhalar ve seramik karolar.
Sıcak su zemin altı ısıtmalı sıvalar (ısıtmalı sıvalar)
Isıtmalı zemin yüzeyi hazırlanırken taraflar (müteahhit, mimar, ısıtma planlayıcı uzman, ısıtma mühendisi, montajcı, zemin kaplama
üreticisi) iş birliği içinde çalışmalıdır. Tüm yüzey ısıtmalı zeminler, herhangi bir hasara neden olmadan maksimum uzun süreli
performans elde edebilmek adına ısıtma sisteminin ve sıvanın uygun şekilde planlanmasını ve hazırlanmasını gerektirir. Montaj
alt zemini ile ilgili standart incelemelerin yanında alt zemin ısıtma / soğutma işlevi de incelenmelidir (işlevsel ısıtma / soğutma).
Sıva inşasının uygun şekilde her mevsim ısıtıldığı ve soğutulduğu ile ilgili deliller sunulmalı ve bir ısıtma ve soğutma protokolü ile
belgelenmelidir.
Yük ve ısı dağıtım katmanı ısıtılırken, işlevsel ısıtma ile zemin kürleme ısıtması arasında fark vardır.
 İşlevsel ısıtma, ısıtma montajcısının uygun bir yüzey hazırladığını kanıtlar ve ısıtmalı zemin yüzeylerinin işlevselliğini incelemek
için kullanılır.
 Zemin kürleme ısıtması ise montaja uygun hale getirmek adına sıvadaki kalıntı nemin atılması işlemidir.
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Alt zemin / döşeme altlığı malzemeleri

Dikkat!
 İşlevsel ısıtma, sıvadaki kalıntı nem oranının montaja uygun seviyeye gelmesini garanti etmez. Bu doğrultuda, zemin kürleme
ısıtması kural olarak gereklidir.
 Isıtmalı zemin yüzeyinin yüzey sıcaklığı 28° C’yi geçmemeli ve çok hızlı ısıtma yapmaktan kaçınılmalıdır.
 Gece ısı depolama işlevli yüzey ısıtma sistemlerinin monte edilmesine izin verilmez.
Uygunluk seviyesi sınırlı alt zeminler
Elektrik yüzeyi / folyolu ısıtma sistemleri ve elastik eski zemin kaplamaları (PVC, dayanıklı vinil ve muşamba), uygunluk seviyesi
sınırlı alt zeminlerdir.
EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec sadece aşağıdaki özelliklere sahip elektrikli yüzey / folyo ısıtmalı sistemlere
döşenebilir:
 sıcaklık sensörlü ve kumandalı
 görece olarak yakın zamanda (2005 ve sonrası) tasarlanan ve Comfort Parke ile Design Parke GreenTec için ısıtıcı üreticisinden
teknik onaylı
 tüm alana kesintisiz olarak döşenir – Zemin kaplamasının içinde termal gradyanı önlemek ve eşit ısı dağılımını sağlamak adına
kesinlikle kısmi montaj (örn. sadece yatak odasının yürüme alanına) yapılmamalıdır.
 gece ısı depolama özelliği olmayan ısıtıcılar.
EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec ürünlerinin PVC, dayanıklı vinil ve muşambadan üretilen mevcut zemin
kaplamalarının üzerine monte edilebilmesi için sayılan kaplamaların sıkıca yerleşmiş olması, sökülmüş veya çatlak olmaması ve
yüzey ısıtmasının olmaması gereklidir.
Uygun olmayan alt zeminler
EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec kumaş zemin kaplamaları üzerine asla monte edilemez. Kumaş zemin kaplamalar
ve halılar, kuvvet ve hijyen açısından uygun alt zeminler değildir. Bu nedenle kaldırılmalıdır. Uyulmaması durumunda tüm garanti
talepleri geçersiz sayılacaktır.

Mineral alt zeminler
Comfort Parke ve Design Parke GreenTec ürünlerinin mineral alt zeminlere (sıvalar, ısıtmalı sıvalar, karolar vb.) yüzer sistem ile
monte edilebilmesi için tüm yüzeyin üzerine bir buhar bariyeri olarak en az 75 m SD değerli bir nem koruyucu film, oluklar halinde
monte edilmelidir. Nem koruyucu film profesyoneller tarafından monte edildiğinde, tasarıma bağlı olarak film, birleşme alanlarında
5 ila 20 cm üst üste gelmelidir. Alt kısmında mantar laminat altlık bulunan EGGER Comfort Parke ve EGGER Design Parke GreenTec
için başka bir yalıtıcı döşeme altlığı gerekli değildir.
Parke yüzeyi:
1. mineral alt zemin
2. EGGER Aqua+ Aluflex gibi nem koruyucu film (buhar bariyeri)
3. EGGER Comfort Parke veya EGGER Design Parke GreenTec
Dikkat!
Alt kısmında mantar laminat altlık bulunan EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec için başka bir darbe sesi yalıtıcı döşeme
altlığı gerekli değildir.
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Alt zemin / döşeme altlığı malzemeleri / ıslak ve nemli alanlar, konumlar ve / veya koşullar

Ahşap alt zeminler (OSB, yonga levha ve lifli levha, gerçek ahşap parke)
Gevşek parkeler veya farklı parkeler uygun şekilde vidalanıp sabitlenmelidir. Parkelerin, ahşap parkelerin uzun kenarına dik açılarla
monte edilmesi gerekir. Alt kısmında mantar laminat altlık bulunan EGGER Comfort Parke ve EGGER Design Parke GreenTec, ahşap
bazlı parkelere ve ahşap parkelere doğrudan monte edilir.
Parke yüzeyi:
1. ahşap bazlı alt zemin
2. EGGER Comfort Parke veya EGGER Design Parke GreenTec

Döşeme altlığı malzemeleri
 Mineral alt zeminlerde SD değeri en az 75 m olan bir nem koruyucu film, oluklar halinde tüm alana yerleştirilmelidir.
 Ahşap döşeme altlıklarında nem koruyucu film kullanmayın.
 Alt kısmında mantar laminat altlık bulunan EGGER Comfort Parke ve EGGER Design Parke GreenTec için başka bir darbe sesi
yalıtıcı döşeme altlığı gerekli değildir.

Islak / nemli alanlar, konumlar ve / veya koşullar
 EGGER Design Parke GreenTec, zeminin sıçrayan sulara sadece geçici olarak ve kısa süreyle maruz kaldığı, küvetli veya duşlu,
zeminde tahliye ızgarası olmayan normal ev banyolarında kullanılabilir. Bunlara özel banyolar ile sadece sabah ve akşam
kullanılan otel banyoları veya mutfaklar, koridorlar, giriş alanları ve bakım evlerindeki daireler dahildir.
 EGGER Comfort Parke; banyolar, duş odaları, saunalar veya dış mekanlar gibi ıslak ve nemli alanlarda, konumlarda ve / veya
koşullarda montaja uygun değildir. Uyulmaması durumunda tüm garanti talepleri geçersiz sayılacaktır.
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3. Montaj öncesinde
Parkelerin hazırlanması
Montaj öncesinde parke paketleri monte edilecekleri odada veya söz konusu oda ile aynı iklim koşullarındaki bir odada
depolanmalıdır. İklime uyum sağlama süreci aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:
 paketli durumda
 en az 48 saat süreyle
 tüm duvarlardan en az 50 cm mesafede düz serilmiş halde
 en az 18° C oda sıcaklığında
 en az 15° C zemin sıcaklığında
 % 40 ila % 70 atmosferik nem koşullarında.
Aletler ve koruyucu ekipman
 elektrikli testere, disk testere veya gönye testere, laminat kesici ve maket bıçağı
 gerekirse, parke profillerinin ve süpürgeliklerin uygun boyutta kesilmesi / sabitlenmesi için matkap ve metal testere
 katlanır cetvel, gönye ve marangoz kalemi
 parke takozu, çekiç ve muhtemelen bir levye
 ara parça

Koruyucu gözlük, toz maskesi ve eldiven gibi uygun koruyucu ekipmanlar kullanın.
Montaj yönü
EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec için en iyi görünüm, parkeler ışık kaynağına paralel olarak döşendiğinde elde edilir.
Buna karşın sadece ahşap parkelerden yapılan alt zeminler veya İngiliz örgüsü şeklinde düzenlenen şerit parkeler / ahşap parkeler
için montaj yönü ile ilgili takip edilmesi gereken gereksinimler söz konusudur. Bu gibi durumlarda parkenin, parke / şerit parkenin
uzun kenarına dik açı yapacak şekilde monte edilmesi gerekir.
Ankastre mutfaklar / gömme dolaplar
EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec’i mutfak ünitelerinin altına ve / veya ağır gömme dolapların altına monte etmeyin
(bu durumda parke bir tarafa sabitlenecektir). EGGER Comfort Parke veya Design Parke GreenTec’i sadece süpürgelik panelinin
arkasına kadar monte etmeniz önerilir, bu şekilde isteğe göre kolayca sökülebilir.
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Montaj öncesinde

Bu mümkün değilse aşağıdaki alternatiflerden biri denenebilir:
A) Sökme:
1. Comfort Parke / Design Parke GreenTec’i yüzeyin tamamına döşeyin ve ardından mutfak ünitesini / gömme dolabı monte edin.
2. Mobilyanın ayakları ve süpürgelik paneli arasından testereyle keserek zemin kaplama yüzeyini sökün.
3. Parke profili ile kaplayın veya açık bırakın (açıkta alan kalmamalıdır).
B) Disk testere ile delme:
1. Comfort Parke / Design Parke GreenTec’i tüm yüzeye döşeyin.
2. Mobilya ayaklarının konumlarını belirleyin, laminat parke üzerinde işaretleyin ve disk testere ile kesip çıkartın (mobilya
ayağının çapı + 16 mm).
3. Mutfak ünitesini / gömme dolabı monte edin.
İlk ve son sıranın planlanması
Montaj öncesinde, ilk sıranın genişliğinin daraltılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için oda ölçülmelidir. Bu, son sıranın
matematiksel olarak 5 cm’den daha dar olması ve / veya ilk sıra ile son sıranın aynı genişlikte olması durumunda gereklidir.

Duvar mesafesi ve genleşme boşlukları
Tüm ahşap bazlı parkelerde olduğu gibi EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec de değişken iç mekan iklim koşulları
nedeniyle farklı hareket davranışları gösterebilir. Malzemeye özel bu hareket davranışı nedeniyle duvar, kapı çerçeveleri, boru
girişleri, sütunlar ve merdivenler gibi tüm sabit yapılara kenar / duvar derzleri yerleştirilmelidir. Buna ek olarak hareket derzleri
aşağıdaki yüzey alanlarına ve yüzey boyutlarına her zaman monte edilmelidir:
 kapı eşikleri
 geçiş yolları
 açılı alanlar
 Comfort Parke: uzunluğu ve / veya genişliği 10 metreden uzun olan odalar
 Design Parke GreenTec: uzunluğu ve / veya genişliği 15 metreden uzun olan odalar
Uygun duvar mesafesi ve en az 8 ila 10 mm genişlikteki genişleme açıklıkları, monte edilen parke yüzeyinin hareketlerini
engellemeyecektir.
Talimat formülü şu şekildedir: 1 metrelik zemin yüzeyi başına 1,5 mm çevresel genişleme açıklığı (örneğin, oda uzunluğu 10 metre
ise her iki duvar için 15 mm duvar mesafesi).
Süpürgelikler ve / veya parkeler, duvar mesafesini ve genişleme açıklıklarını kapatır.
Not: Çoğu profil türü için Comfort ve Design Parkeyi monte etmeden önce kaplama profilini almak üzere tabanı (alt profili)
yerleştirmek gerekir.
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4. Montaj
4.1. Temel bilgiler
 Montaj gündüz yapılmalıdır.
 Montaj öncesinde ve sırasında parkeleri olası kusurlara karşı inceleyin. Görünür hasarları veya kusurları olan parkeler monte
edilmemelidir.

 EGGER Comfort Parke ve Design Parke GreenTec, “yüzer sistem” ile monte edilir. Başka bir deyişle parkeler alt zemine sabitlenmez
(yapıştırma / vidalama vb.). Yüzer sistem ile montajda her bir parkenin diğer parkelere bağlanması ve yerleşmesi için CLIC it!
kilitleme sistemi kullanılır.
Not: Bunun tek istisnası EGGER Design Parke GreenTec koleksiyonlarıdır. Bu parkeler de yüzeyin tamamına yapıştırılabilir
(ayrıntılar için “Tüm yüzeye yapışan EGGER Design Parke GreenTec” bölümüne bakın).

 Parkenin yiv ve dil kısımları arasındaki farkı anladığınızdan emin olun.

 Montaja, ilk parkenin her iki dil kısmı duvara bakacak, her iki yivli kısmı montajcıya bakacak şekilde odanın sol köşesinden
başlayın.
 Kısa uçları (baş derzleri), “Uzun” biçim için en az 20 cm veya 50 cm’den fazla olacak şekilde aşamalandırılmalıdır.
 Fabrikada üretilmiş eğime ve / veya özel tasarıma (ör. karo dekoru) sahip ürünlerin kullanılması durumunda, kısa kenarın (baş
derzi) eğim ve / veya düzen yapısına göre eşit olduğundan emin olun.
 Kalan parçalar en az 20 cm uzunluğunda (“Uzun” biçim için en az 50 cm) ise her sıranın başındaki veya sonundaki parkede
kullanılabilir. Bu şekilde kısa uçlarda (baş derzleri) minimum dengeleme sağlanır.
 Montaj için son parke sırasını hazırlamak üzere, parkeyi alın ve sondan bir önceki sıranın tam üstüne yerleştirin. Duvar yapılarının,
kalan bir parkenin yardımıyla (parke genişliği), önceden belirlenmiş bir mesafe içinde parkeye aktarılması mümkündür.
 Disk testere, dalma testere veya gönye testere kullanarak boyuta göre keserken, parkeleri dekorlu yüzleri yukarı gelecek şekilde
yerleştirin. Motorlu testereyle boyuta göre keserken parkenin gerisine doğru hareket ettirin.
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4.2. Montaj yöntemleri
EGGER Comfort Parke ve EGGER Design Parke GreenTec ile CLIC it! montaj sistemi, 3 farklı montaj yöntemi ile monte edilebilir:
→ A Yöntemi: parkeleri öndeki uzun kenarlarını hizalayarak tek tek monte etme
→ B Yöntemi: parkeleri uzun kenarlarını hizalayarak ve kısa ucundan (baş derzi) çekiçle vurarak tek tek monte etme
→ C Yöntemi: parkeleri öndeki uzun kenarlarını hizalayarak sıralar halinde monte etme.

www.egger.com/qr-installation-clicit

4.2.1. Montaj yöntemi A
 İlk parkeyi odanın sol köşesine, her iki dili duvara bakacak şekilde yerleştirin (Şekil C1a).
 Monte edilecek parkenin öndeki dilini diyagonal olarak daha önce monte edilen parkenin ön yivinin üzerine açı yapacak şekilde
yerleştirerek ve ön taraftan hafifçe bastırarak parkelerin birinci sırasını monte edin (Şekil C1a). Birinci sıranın son parkesini uygun
uzunlukta olacak şekilde işaretleyip kesin ve yukarıda gösterildiği şekilde monte edin.
 İlk sıradaki parkelerin uzun kenarlarının tam olarak hizalandığından emin olun. Duvar ve ilk sıra arasında sırasıyla ön derzlerin
olduğu alanda bir parkeyi bir tutucu parça / ara parça olarak yerleştirmeniz önerilir. İlk 2-3 sıra monte edildikten sonra tutucu
parça görevi gören parkeleri sökün ve bu noktaya kadar monte edilen parke alanını, duvar ile mesafesini koruyarak ve ara
parçaları yerleştirerek duvarla hizalayın. (Şekil C1a - C8a)
 İkinci sıra ve takip eden sıraların ilk parkenin dil kısmını, bir önce monte edilen sıranın yivine diyagonal olarak açılandırın ve uzun
kenardan hafifçe bastırarak yerleştirin (Şekil C3a).
 Bir sıradaki takip eden tüm parkeleri aşağıdaki şekilde monte edin:
1. Ön dili, önceden monte edilen parkenin ön yivine yukarıdan açılı şekilde yerleştirin ve parkeyi (ön taraftan hafifçe bastırarak)
monte edilen sıranın uzun kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde döşeyin (Şekil C4a).
2. Uzun kenarı üzerinde monte edilecek parkeyi hafifçe kaldırın (Şekil C5a).
3. Şimdi, uzun kenardaki dili diyagonal olarak önceki sıranın yivine doğru yukarıdan yerleştirin (içine doğru itin) ve parkeyi yere
koyarak uzun kenardaki derzi kapatın (Şekil C6a).
Not: Parkeyi uzun kenarından kaldırırken ve açılandırırken, soldaki komşu parke halihazırda ön ucu kilitli olduğu için otomatik
olarak kalkar.
4. Tüm derzlerin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Başka bir deyişle derzler görünür olmamalıdır. Tek, daha küçük derzler
görünür haldeyse, bir parke takozu ile hafifçe, kontrollü şekilde vurarak kapatılabilir.
a

a

a

a

1
1
2

5a

6a

7a

8a

1

2

1

Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve / veya son parkesinin uzunluğunu gerekli boyutta keserek, kalan tüm parkeleri
monte edin.
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4.2.2. Montaj yöntemi B:
 İlk iki sıradaki parkeler aynı anda monte edilebilir. Başka bir deyişle baş derzlerinin minimum dengeleme mesafesine uyarak
parkeleri birinci ve ikinci sıra arasında geçiş yaparak monte edebilirsiniz.

8-10 mm

Duvar

8-10 mm

 1. Parke = Parkeyi, her iki dil tarafı duvara bakacak şekilde odanın sol köşesine monte edin.
 2. Parke = Bu kısa parkenin uzun kenarını açılandırın.
→ Bunu yapmak için uzun kenardaki dili, 1. parkenin uzun kenarındaki dilin yukarısına hafif açıyla yerleştirin ve 2. parkeyi
aşağı indirerek döşeyin.
 3. Parke = uzun kenar üzerinde açılandırın ve kısa tarafa doğru hafifçe vurarak yerleştirin (sert vurmayın!).
→ Başlarken uzun kenardaki dili, 1. parkenin uzun kenarındaki dilin yukarısına açıyla yerleştirin (Şekil C2b).
→ Bu açılı konumdayken, 3 parkeyi 2. parkenin ön kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde itin. Böylece 3. parkenin
ön dili 2. parkenin yivine yerleşir (Şekil C3b).
→ Ardından 3. parkeyi aşağı indirerek uzun kenarın derzini kilitleyin. Ön dilin yüksekliğinin 2. parkenin baş derzinin çok
yukarısında olmadığından emin olun (Şekil C3b).
→ Yükseklik uygunsa çekiçle ve parke takozu ile yatay olarak hafifçe vurarak baş derzini kilitleyin (Şekil C3b).
Not:
→ Yükseklik seviyesini ayarlamak için öndeki derzin alanında uzun kenar üzerine bir parke yerleştirilmesi önerilir.
→ Çekiçle aşırı vurmak, daha sonra kullanım sırasında fark edilecek şekilde baş derzine hasar verebilir.
 4. Parke = yukarıdaki gibi karşı uzun kenar açılandırılır ve kısa kenar hafifçe vurularak yerleştirilir.
→ Başlarken, uzun kenarın yivini 3. parkenin uzun kenarındaki dilinin altına yerleştirin (Şekil C4b).
→ Bu açılı konumdayken, 4 parkeyi 1. parkenin ön kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde itin. Böylece 4. parkenin
ön dili 1. parkenin yivine yerleşir (Şekil C4b).
→ Ardından 4. parkeyi aşağı indirerek uzun kenarın derzini kilitleyin. Burada da ön dilin yüksekliğinin 1. parkenin baş derzinin
çok yukarısında olmadığından emin olun (Şekil C4b).
→ Yükseklik uygunsa çekiçle ve parke takozu ile yatay olarak hafifçe vurarak ön derzi kilitleyin (Şekil C5b).
 5. Parke = uzun kenar açılandırılır ve ön taraftan hafifçe vurulur (bkz. 3. Parke)
 6. Parke = uzun kenar açılandırılır ve ön taraftan hafifçe vurulur (bkz. 4. Parke)
 7. Parke = uzun kenar açılandırılır ve ön taraftan hafifçe vurulur (bkz. 3. Parke)
 8. Parke = uzun kenar açılandırılır ve ön taraftan hafifçe vurulur (bkz. 4. Parke)
 Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve / veya son parkesinin uzunluğunu gerekli boyutta keserek, ilk iki sıranın kalan
tüm parkelerini monte edin.
 Bunun ardından, uzun kenar duvarı ile duvar mesafesini gözeterek ilk iki sırayı konumlandırın ve ara parçaları yerleştirin.
 Üçüncü sıra ve takip eden sıraların ilk parkesinin dil kısmını, bir önce monte edilen sıranın yivine diyagonal olarak açılandırın ve
uzun kenardan hafifçe bastırarak yerleştirin.
 Bir sıradaki takip eden tüm parkeleri aşağıdaki şekilde monte edin:
→ Başlarken, uzun kenardaki dili önceki sıranın dikey yivinden yukarıdan diyagonal olarak yerleştirin.
→ Bu açılı konumdayken, parkeyi, soldaki parkenin ön kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde itin. Böylece
parkenin ön dili soldaki parkenin yivine yerleşir.
→ Ardından parkeyi aşağı indirerek uzun kenarın derzini kilitleyin. Ön dilin yüksekliğinin soldaki parkenin baş derzinin çok
yukarısında olmadığından emin olun.
→ Yükseklik uygunsa çekiçle ve parke takozu ile yatay olarak hafifçe vurarak baş derzini kilitleyin.
→ Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve / veya son parkesinin uzunluğunu gerekli boyutta keserek, kalan tüm
parkeleri monte edin.
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4.2.3. Montaj yöntemi C
 İlk parkeyi odanın sol köşesine, her iki dili duvara bakacak şekilde yerleştirin (Şekil C1c).
 Monte edilecek parkenin öndeki dilini diyagonal olarak daha önce monte edilen parkenin ön yivinin üzerine açı yapacak şekilde
yerleştirerek ve ön taraftan hafifçe bastırarak parkelerin birinci sırasını monte edin (Şekil C1c). Birinci sıranın son parkesini uygun
uzunlukta olacak şekilde işaretleyip kesin ve yukarıda gösterildiği şekilde monte edin.
 İlk sıradaki parkelerin uzun kenarlarının tam olarak hizalandığından emin olun. Duvar ve ilk sıra arasında sırasıyla baş derzlerin
olduğu alanda bir parkeyi bir tutucu parça / ara parça olarak yerleştirmeniz önerilir (Şekil C1c - C6c). İlk 2-3 sıra monte edildikten
sonra tutucu parça görevi gören parkeleri sökün ve bu noktaya kadar monte edilen parke alanını, uzun yan duvar ile mesafesini
koruyarak ve ara parçaları yerleştirerek duvarla hizalayın. (Şekil C7c ve C8c).
 İkinci sıranın ve takip eden diğer sıraların birinci parkesini, uzun kenarın dili daha önce monte edilen sıranın uzun kenarındaki
üst yivin üzerine gelecek şekilde, kilitleme sistemini kapatmadan yerleştirin (Şekil C3c).
 Aynı sıradaki takip eden parkeler ilk olarak ön uçta bağlanır (Şekil C4c).
→ Ön dili, önceden monte edilen parkenin ön yivine yukarıdan açılı şekilde yerleştirin ve parkeyi (ön taraftan hafifçe
bastırarak) monte edilen sıranın uzun kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde döşeyin, bu şekilde dil, önceki
sıranın uzun kenar yivinin üzerine yerleşir.
 Ardından, bir sıradaki tüm parkeler ön uçta bağlandığında, uzun kenardaki kilitleme sistemini kapatın.
→ Uzun kenardaki başlangıç parkesini hafifçe kaldırın.
→ Şimdi uzun kenardaki dili bu açılı konumda, hafifçe bastırarak önceki sıranın yivine yerleştirerek (iterek) kilitleyin.
→ Tüm sıra, bir önce monte edilen sıraya yerleşene kadar soldan sağa doğru devam edin (Şekil C5c ve C6c).
Not: Parkelerin kısa kenarlarında yerinden çıkmadığından emin olun.
→ Tüm derzlerin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Başka bir deyişle derzler görünür olmamalıdır. Tek, daha küçük
derzler görünür haldeyse, bir parke takozu ile hafifçe, kontrollü şekilde vurarak kapatılabilir.
 Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve / veya son elemanın uzunluğunu gerekli boyutta keserek, kalan tüm parkeleri
monte edin.
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4.3. Ek montaj talimatları
Borular






Boruların konumunu ölçün ve parke üzerinde işaretleyin (kenar derzi bırakın).
Delikleri, borunun çapından en az 16 mm daha büyük olacak şekilde delin.
Delikleri 45° açıyla kesin.
Kesilen parçayı yerleştirin ve yapıştırın.

Kapı çerçeveleri
 Ahşap kapı çerçeveleri varsa müşteri ile görüşülerek bunların parke montaj yüksekliği kadar kısaltılması önerilir.
 Ardından Comfort veya Design Parke GreenTec’i uygun duvar mesafesini bırakarak çerçevenin altından monte edin. Montaj
sırasında bir kapı çerçevesine gelecek olursanız, ilgili parkeyi uzun kenarı üzerinde açılandırarak çerçevenin altına doğru
yerleştirebilirsiniz. Ardından parke kapı çerçevesinin altından baş derzine bir çekiç ve parke takozu kullanılarak, zemine düz bir
şekilde yerleştirilir ve kilitlenir.

 Kapı çerçevesi kısaltılamazsa, standart bir PE derz dolgu profili çevredeki genişleme açıklığına yerleştirilmeli ve silikon sürülerek
kapatılmalıdır.
Parke profilleri ve süpürgelikler
EGGER Comfort Parke / EGGER Design Parke GreenTec’in profesyonel montajı tamamlandıktan sonra gerekli parke profilleri ve
süpürgelikler monte edilir. Montaj talimatları aksesuarlarla birlikte gelmektedir.
Parkelerin sökülmesi / ayrılması
Monte edilen parkeleri parçalamadan sökmek için ilk olarak tüm sırayı eğerek ve eğilen noktadan parkeleri kısa uçlarından sökerek
açmanız gerekir. Dil ve yive hasar vermemek için son derece dikkatli hareket edin.
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EGGER Comfort Parkenin sınıf 31 ve 32 ticari uygulamaları
Ticari uygulamaların ortalamanın üzerinde nem seviyelerine maruz kalması beklenebilir. Bu nedenle, bu alanlarda EGGER Comfort
Parke montajı / kullanımı için PVAC zamk (D3) ile ek sızdırmazlık sağlanması önerilir. Sızdırmaz zamkı ön ve uzun kenarın diline,
parkeler birleştiğinde derzin tamamı boyunca yukarı çıkacak şekilde uygulayın. Sızdırmaz zamkın altındaki parkelerin boşluksuz
şekilde monte edildiğinden emin olun. Sızdırmaz zamkın fazla kısmı yüzeyden hemen veya kısa bir kuruma süresinin ardından
kolayca silinebilir.

PVAC zamk (D3)
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5. Design Parke GreenTec
EGGER Design Parke GreenTec ayrıca:
 Zeminin sıçrayan sulara sadece geçici olarak ve kısa süreyle maruz kaldığı, küvetli veya duşlu, zeminde tahliye ızgarası olmayan
normal ev banyolarında kullanılabilir. Bunlara özel banyolar ile sadece sabah ve akşam kullanılan otel banyoları veya mutfaklar,
koridorlar, giriş alanları ve bakım evlerindeki daireler dahildir*.
 Tüm yüzeye yapıştırma ile monte edilir.
* Uygulamalarda ıslak alanlar, konumlar ve / veya koşullar (örneğin, saunalar, buhar banyoları, duşa kabinler veya hücreler, ortak
kullanıma açık çamaşır yıkama alanları ve yüzme havuzu alanları), kalıcı ve yüksek oranda nem veya sıvı içeren alanlar ile her türlü
dış mekan hariçtir.
5.1. Banyolarda yüzer sistem montaj
EGGER Design Parke GreenTec, bölüm 2.1 ile belirtilen montaj uygunluğu gereksinimlerini karşılayan tüm banyolardaki alt
zeminlerde yüzer sistemle montaja uygundur:
 sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
 seramik karolar.
Buna ek olarak alt zemin için yapıda oluşacak nem hasarını kalıcı olarak engellemek üzere uygun şekilde sızdırmazlık sağlanmalıdır
(bkz. DIN 18534 İç mekan uygulamaları ve su işlem sınıfları için su geçirmezlik).
Banyoda kullanım için parke yüzeyi:
1. alt zemin (daha önce belirtildiği şekilde)
2. yapı sızdırmazlığı (iç mekan uygulamaları için kompozit su geçirmezlik)
3. nem koruma filmi (buhar bariyeri) ve duvar sızdırmazlık bağlantı alanı
→ EGGER Aqua+ Aluflex ve sızdırmazlık bandı
4. EGGER Design Parke GreenTec

Nem bariyeri ve sızdırmazlık bandı

EGGER Design Parke GreenTec’in banyolarda yüzer sistemle monte edilmesi, CLIC it! bağlantıları kullanılarak zemin levhalarının ayrı
ayrı kilitlendiği bölüm 4.2’de belirtilen yöntemlerden biri kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Not:
 Sisteme özel nem koruyucu filmin tüm yüzeye uygulanmasını sağlamak ve bir bant ile duvar bağlantı alanlarını oluk şeklinde
sızdırmaz hale getirmek son derece önemlidir.
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Sadece alüminyumdan üretilmiş geçiş, ayar ve uç profiller kullanılabilir. Profil ve duvar arasındaki derz kalıcı elastik derz sızdırmazı
ile su geçirmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilmelidir.

5.2. Tüm yüzeye yapışan EGGER Design Parke GreenTec
EGGER Design Parke GreenTec’in diğer yöntemlere ek olarak tüm yüzeye yapıştırma ile monte edilmesi aşağıdaki faydaları sağlar:
 daha az hareket ve optimize edilmiş montaj yüksekliği ile sabit ve kompakt parke yüzeyi
 sadece yüzeydeki derzlerin üst parkeye (EGGER Design Parke GreenTec) hareket profili ile taşınması durumunda, geniş yüzey
montajı
 ayak sesinde önemli iyileşme (ortam sesleri)
 daha düşük ısı iletkenliği sayesinde yerden ısıtmanın optimize edilmesi.
EGGER Design Parke GreenTec, bölüm 2.1 ile belirtilen montaj uygunluğu gereksinimlerini karşılayan tüm alt zeminlere tüm yüzeye
yapıştırma yöntemi ile monte edilmeye uygundur.
1) Standart uygulama (kuru oda koşullarında)
→ sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
→ OSB ve yonga levha yapılar
→ lifli levhalar
→ seramik karolar (sisteme özel ilk kat / karoların doldurulması gerekebilir)
Standart uygulama için parke yüzeyi:
1)	alt zemin (daha önce belirtildiği şekilde)
2)	sisteme özel ilk kat / dolgu
3)	yapışkan (onaylı yapışkanlar için bkz. www.egger.com)
4)	EGGER Design Parke GreenTec
2) Banyoda uygulama (ıslak oda koşullarında)
→ sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
→ seramik karolar (sisteme özel ilk kat / karoların doldurulması gerekebilir)
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Banyoda kullanım için parke yüzeyi:
1)	alt zemin (daha önce belirtildiği şekilde)
2)	sisteme özel ilk / kat dolgu ve kompozit su geçirmezlik
3)	yapışkan (onaylı yapışkanlar için bkz. www.egger.com)
4)	EGGER Design Parke GreenTec
EGGER Design Parke GreenTec hem özel yaşam alanları hem de ticari alanlarda tüm yüzeye yapıştırılarak monte edilebilir. Tüm
yüzeye yapıştırma için montaj, bölüm 4.2.2. “B Yöntemi” ile açıklandığı şekilde gerçekleştirilir. Başka bir deyişle parkeler uzun
kenardan kilitlenir, yapışkan yatağına yerleştirilir ve kısa uçtan (baş derzleri) hafifçe vurularak sabitlenir. Bu şekilde parkenin ters
tarafının tüm yüzeyi kaplanır.

Genel kural:
 Tüm yüzeye yapıştırma bir uzman tarafından (profesyonel parke montajcısı) gerçekleştirilmelidir.
 Yapışkan yatağına yerleştirme sırasında hata yapmaktan kaçınılmalıdır. Montaj için gerekli alt zemin düzlüğü elde edilemezse,
sisteme özel ilk kat ve / veya dolgu hatasız şekilde uygulanmalıdır. Karolu zeminler için sisteme özel ilk kat ve dolgu her zaman
gereklidir.
 Derzler her zaman zımparalanmalı ve endüstriyel elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
 Banyolarda, EGGER Design Parke GreenTec monte edilmeden önce alt zemin uygun şekilde sızdırmaz hale getirilmeli ve bu
şekilde yapının kalıcı nem hasarına uğraması önlenmelidir.
 Yapışkan üreticisinin onayladığı bir yapışkan kullanılmalıdır. Mala ile oluklandırma, uygulama ve prizlenme süresi gibi yapıştırıcı
üreticisi tarafından verilen tüm bilgiler dikkate alınmalıdır. Uyulmaması durumunda tüm garanti talepleri geçersiz sayılacaktır.
Onaylı yapışkanlarla ilgili genel bilgiler www.egger.com adresinde yer almaktadır.
 Alt zemine bağlı olarak tırtıklı mala en fazla 30-50 m²’de bir yenisiyle değiştirilmelidir.
 EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG yapışkan sisteminin doğru kullanımı ve işlenmesi ile ilgili sorumluluk kabul etmez.
 EGGER Design Parke GreenTec’in tüm yüzeye monte edilmesi durumunda, yüzeyde işlevsel derz varsa hareket profillerinin sadece
kapı eşiklerine / geçiş yollarına monte edilmesi yeterlidir. İşlevsel yüzey derzlerinin üst parkeye genişlemesi gerektiğinden her iki
alan boşlukta üst üste gelmelidir.
 Tüm yüzeye yapıştırma için maksimum alan boyutu, işlevsel yüzey derzleri ile belirlenir. Bu nedenle aşağıdaki uygulama
kuralı geçerlidir: Alt zeminde yer alan tüm işlevsel yapı derzleri (ör. hareket derzleri) asla zorla kapatılmamalıdır ve üst zemine
genişletilmelidir.
 Montaj öncesinde alt zemin alanındaki ve kapı geçiş yolundaki büzülme derzleri, şap sertleştiğinde kuvvet uygulanarak (örneğin,
büzülme derzini doğrayın/törpüleyin, şap kelepçesini çapraz profile yerleştirin ve sentetik reçine ile doldurun) mühürlenmelidir.
Büzülme derzleri en üst katta bulunmamalıdır.
 İlgili derzlerin, özellikle de genleşme derzlerinin konumlandırılması ve işlevi hakkındaki tüm bilgileri sağlamak planlayıcının
sorumluluğundadır. Not: Genleşme derzleri için verilen kurallara uyulmaması halinde onarılamaz hasarlar meydana gelebilir.
Dikkat!
Monte edilen parke yüzeyi kullanım için onaylanmadan önce ilgili yapışkanın kuruma ve sertleşme süresine kesinlikle uyulmalıdır.
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6. Temizlik ve bakım
Uygun paspaslar yerleştirerek veya giriş alanlarında yürüme alanları belirleyerek kirlenmenin önüne geçilebilir. Parkenin kalan
kısmı için elektrik süpürgesi fırçaları kullanılması önerilir. Kullanım sıklığı ve kirlenme oranına göre döşemeniz, düzenli aralıklarla
nemli bir bezle silinmeli veya paspaslanmalıdır. Ayrıca, eğimlerinin dikey olarak temizlenmesine de dikkat edilmelidir. Kusursuz bir
temizlik elde edebilmeniz için EGGER parke temizleme sistemimiz olan Clean-it ürününü kullanmanızı öneririz.
6.1. EGGER Comfort Parke temizliği ve bakımı
 Giriş alanlarına makul boyutta yürüme alanı / kapı paspası yerleştirilmelidir.
 Parke alanının doğrudan dış mekana bağlandığı ticari uygulamalarda parke yüzeyine, aralıklı ve makul boyutta yürüme alanı
yerleştirilmelidir.
 Mobilyaları iterek taşımak yerine kaldırarak veya mobilya ayaklarının altına bir örtü veya havlu yerleştirip kaydırarak taşıyın.
 Sandalyeler ve masalar dahil olmak üzere mobilya ayaklarına keçe parçalar yerleştirin. Bunları düzenli olarak temizleyin ve
işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edin, gerekirse değiştirin.
 Ofis sandalyeleri ve tekerlekli diğer ekipmanlarda yumuşak sandalye tekerlekleri (W tipi) kullanılmalıdır. Uygun sandalye
tekerlekleri yoksa, zemin koruyucu paspas kullanılmalıdır.
 Ofis sandalyelerinin ve mobilyalarının tekerlekleri düzenli olarak temizlenmeli, işlevleri kontrol edilmeli ve gerekirse
değiştirilmelidir.
 Elektrik süpürgesiyle temizlerken sert parke nozulu (fırça aksesuarı) kullanın. Süpürgenin döner çubuğu devre dışı
bırakılmalı / sökülmelidir.
 EGGER Comfort Parkeyi sadece nemli bezle temizleyin. Parkeyi ıslak paspasla / bezle silmeyin veya parke üzerine doğrudan sıvı
dökmeyin.
 Dökülen sıvıları, neme neden olabilecek sıvıları derhal temizleyin. Nemin / sıvıların zeminde uzun süre kalmasına izin vermeyin.
 Sıçrayan suların (ıslak) veya nemin EGGER Comfort Parke üzerine kurumasına izin vermeyin. Derhal silin ve temizleyin.
 Buharlı temizleyicilerle temizlenmesine izin verilmez ve temizlenmemelidir.
 Elektrik süpürgelerinin döner çubukları devre dışı bırakılmalı veya sökülmelidir.
 Taşlama, tıraşlama ve cila makinesi, tahta fırçası, yüksek basınçlı temizlik makineleri veya benzer ürünleri kullanmayın.
 Kalıntı bırakabilecek temizlik ürünü kullanmayın. EGGER parke temizleme sistemimiz Clean-it ürününü kullanmanızı öneririz.
 Comfort parke üzerinde aşındırıcı maddeler, bulaşık teli veya yıpratıcı maddeler kullanmayın.
 Comfort parkeye cila veya vernik uygulanması gerekmez. Cila veya vernik kullanılması tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
 Comfort parkeye dolgu macunu uygulanması gerekmez. Dolgu macunu kullanılması tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
Burada belirtilen temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması tüm garanti taleplerini geçersiz kılacaktır.
Parkeniz ne kadar dayanıklı olsa da parkenin bir bölümü hasara uğrayabilir. Hasar küçük çaplıysa onarmak için sisteme özel EGGER
onarım macunu Decor Mix & Fill veya sert cila kullanın. Daha ağır hasar görmüş paneller profesyonel bir montajı tarafından kolayca
değiştirilebilir. Talep üzerine ilgili talimatlar sağlanabilir.
6.2. EGGER Design Parke GreenTec temizliği ve bakımı
 Giriş alanlarına uygun boyutta yürüme alanı / kapı paspası yerleştirilmelidir.
 Parke alanının doğrudan dış mekana bağlandığı ticari uygulamalarda parke yüzeyine, aralıklı ve makul boyutta kir tutucu alan
yerleştirilmelidir.
 Mobilyaları iterek taşımak yerine kaldırarak veya mobilya ayaklarının altına bir örtü veya havlu yerleştirip kaydırarak taşıyın.
 Sandalyeler ve masalar dahil olmak üzere mobilya ayaklarına keçe parçalar yerleştirin. Bunları düzenli olarak temizleyin ve
işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edin, gerekirse değiştirin.
 Ofis sandalyeleri ve tekerlekli diğer ekipmanlarda yumuşak mobilya tekerlekleri (W tipi) kullanılmalıdır. Uygun sandalye
tekerlekleri yoksa, zemin koruyucu paspas kullanılmalıdır.
 Ofis sandalyelerinin ve mobilyaların tekerleklerini düzenli olarak temizleyin ve işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edin,
gerekirse değiştirin.
 Elektrik süpürgesiyle temizlerken sert parke nozulu (fırça aksesuarı) kullanın. Süpürgenin döner çubuğu devre dışı
bırakılmalı / sökülmelidir.
 EGGER Design Parke GreenTec’i sadece nemli bir bezle temizleyin. Parkeyi ıslak paspasla / bezle silmeyin veya parke üzerine
doğrudan sıvı dökmeyin.
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 Dökülen sıvıları, neme neden olabilecek sıvıları derhal temizleyin. Nemin / sıvıların zeminde uzun süre kalmasına izin vermeyin.
 Kalıntı bırakabilecek temizlik ürünü kullanmayın. EGGER parke temizleme sistemimiz Clean-it ürününü kullanmanızı öneririz.
 Buharlı temizleyici kullanırken makineyi sürekli hareket ettirmek büyük önem taşır. Buhar temizleyici sadece temiz su ile
doldurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Temizlik ürünü veya başka maddeler eklemeyin.
 EGGER Design Parke GreenTec ile taşlama, tıraşlama ve cila makinesi, tahta fırçası, yüksek basınçlı temizlik makineleri veya
benzer ürünleri kullanmayın.
 EGGER Design Parke GreenTec ile aşındırıcı maddeler, bulaşık teli veya yıpratıcı maddeler kullanmayın.
 EGGER Design Parke GreenTec’e cila veya vernik uygulanması gerekmez. Cila veya vernik kullanılması tüm garantileri geçersiz
kılacaktır.
 EGGER Design Parke GreenTec’e dolgu macunu uygulanması gerekmez. Dolgu macunu kullanılması tüm garantileri geçersiz
kılacaktır.
 EGGER Design Parke GreenTec’i kuaförlere, güzellik merkezlerine veya benzer alanlara döşerken, sandalyelerin veya benzer
alanların altındaki veya çevresindeki yüzey alanlarının uygun koruyucu paspas ile kaplanması / donatılması gerektiğini unutmayın.
Örneğin, kuaförlerde kullanılan saç boyası ve diğer renkli maddeler yoğunluklarına, içeriklerine ve uygulama süresine bağlı olarak
parke yüzeyinde geri dönüşü olmayan renk bozulmasına / değişikliklere neden olabilir. Buna karşın saç boyası, ağartıcı maddeler
ve diğer renkli maddeler parke yüzeyi ile temas edecek olursa derhal temizlenmeli ve etkilenen bölge nemli bir bezle silinmelidir.
Bu mümkün değilse, Design Parke yüzeyinde yerel olarak oluşan renkli lekeler / renk bozulmaları aşağıdaki şekilde giderilebilir:
→ Etkilenen alanı “Dr. Schutz Elatex” kir çıkarıcı ile kısmen temizleyin
→ Renkli lekeleri / renk bozulmalarını hafif yüzey temizleyici (kısmen aşındırır) “Dr. Schutz PU onarım pedi (gri)” ile temizleyin
→ Kalıcı lekeler varsa “Dr. Schutz beyaz cilalama pedi” ve “Kir temizleyici Elatex” ile temizleyin
→ Son olarak ilgili alanlara “Dr. Schutz PU Anticolor” ürününü kısmen uygulayın / yedirin (iki kez).
 Çok katmanlı modüler parke kaplamalarının temizliği ve bakımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.mmfa.eu/de/download.html
adresinde yer alan “Temizlik ve bakım_MMF Parke” 3. teknik veri sayfasından ulaşabilirsiniz.
 Kimyasal maddeler, saç boyaları veya ağartıcı maddeler ve diğer renk verici maddeler kullanırken şüpheye düşerseniz, monte
edilmeyen bir numune parke üzerinde hassasiyet testi uygulanabilir. Ayrıca lütfen ilgili ürünle birlikte gelen broşürdeki talimatları
okuyun.
Burada belirtilen temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması tüm garanti taleplerini geçersiz kılacaktır.
Parkeniz ne kadar dayanıklı olsa da parkenin bir bölümü hasara uğrayabilir. Bu durumda profesyonel bir montajcı tarafından
kolayca değiştirilebilir.
Talep üzerine ilgili talimatlar sağlanabilir.
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