pardoseli
moderna
din vinil

CONDIȚII DE
UTILIZARE

CONDIȚII SPECIALE DE MONTAJ ȘI UTILIZARE ALE PARDOSELILOR DIN
VINIL NEXT STEP - PARDOSELILE MODERNE DIN VINIL MONTATE PE
SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ
1.

Pardoseli din vinil Next Step - Pardoselile Moderne din Vinil sunt pe deplin compatibile cu montajul pe sisteme de
încălzire prin pardoseală cu apă și electrice, în care elementele de încălzire sunt încorporate în șapă, iar sistemele
în sine sunt echipate cu dispozitive de precizie pentru controlul și programarea temperaturii de funcționare
în așa fel încât să mențină temperaturile și parametrii de funcționare corecți ai sistemului (vane termostatice,
termoregulatoare).

2.

Pardoselile din vinil Next Step pot fi montate pe sisteme de încălzire prin pardoseală atât flotant (este necesară
aplicarea substratului izolator Next Step Extreme 1.5), cât și prin lipire (este necesară utilizarea adezivilor recomandați
pentru pardoselile din vinil Next Step). Detaliile pot fi găsite în instrucțiunile de montaj și în tabelul adezivilor
recomandați, disponibile pe site-ul www.barlinek.ro

3.

Grosimea șapei deasupra elementelor de încălzire nu ar trebui să fie mai mică de 20 mm.

4.

Șapă prevăzută cu sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie să fie supusă procesului de încălzire înainte de a
începe montajul pardoselilor din vinil Next Step.

5.

Chiar înainte de montaj, măsurați umiditatea șapei. Valorile corecte pentru umiditatea sapei nu trebuie să
depășească: 2% pentru șapa de ciment și 0,3% pentru șapa anhidră, metoda de măsurare CM.

6.

Atât procesul de încălzire a șapei, cât și măsurarea umidității acesteia, trebuie confirmate prin semnarea unui proces
verbal adecvat semnat de investitor sau de o persoană autorizată responsabilă. Procesele verbale trebuie prezentate
montatorului pardoselilor Next Step înainte de montaj și atașate documentației de montaj ale pardoselilor Next Step.

7.

La montajul pardoselilor din vinil Next Step, sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie oprit, iar temperatura
suprafeței substratului (a șapei) trebuie să se încadreze în intervalele recomandate în instrucțiunile de montaj pentru
pardoselile Next Step.

8.

Nu porniți sistemul de încălzire în timpul montajului. Temperatura de la suprafața șapei trebuie să fie uniformă pe tot
parcursul procesului de montare a pardoselilor.

9.

În cazul în care montați pardoselile din vinil Next Step pe sistem de încălzire prin pardoseală , trebuie lăsate rosturi de
dilatare între suprafețele încălzite și suprafețele neprevăzute cu sistemul de încălzire prin pardoseală.

10. Este deosebit de important să se mențină rosturile de dilatare perimetrale ale pardoselii montate flotant în apropierea
pereților și în jurul tuturor elementelor fixe ale interiorului (coloane, stâlpi, pereți, glafuri de uși, elemente de montaj
care ies din pardoseală, etc.).
11. Punerea în funcțiune a sistemului de încălzire prin pardoseală, după montajul pardoselilor din vinil Next Step, trebuie să
aibă loc nu mai devreme de 48 de ore de la finalizarea montajului.
12. Temperatura maximă la suprafața pardoselii din vinil Next Step în timpul funcționării sistemelor de încălzire prin
pardoseală nu trebuie să depășească 27°C.
13. În timp ce utilizați PARDOSELILE DIN VINIL NEXT STEP pe sisteme de încălzire prin pardoseală, nu uitați că evaporarea
oricăror lichide vărsate pe suprafața pardoselii poate fi mai rapidă. Prin urmare, orice pată lăsată de lichide precum
vin, urină, lapte etc., trebuie îndepărtată de pe pardoseală cât mai curând posibil, deoarece uscarea lor poate
provoca decolorarea permanentă a pardoselii.
Celelalte condiții de montaj și utilizare ale pardoselilor din vinil Next Step se regăsesc în Instrucțiunile Generale de Montaj,
Condițiile Generale de Utilizare și Condițiile de Garanție ale pardoselilor NEXT STEP – Pardoselile Moderne din Vinil,
disponibile pe site-ul www.barlinek.ro
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