RAPID CLIC – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αυτό το έγγραφο παρέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για πλακίδια και σανίδες LinkWerks ™ .
Τα προϊόντα LinkWerks ™ παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της
εταιρείας Unilin IP .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όλες οι οδηγίες και οι συστάσεις βασίζονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.
Θα πρέπει να ακολουθούνται για την ιδανική εγκατάσταση.
1. Όλοι οι χώροι όπου θα τοποθετηθούν τα LinkWerk ™ πρέπει να έχουν μια πηγή θερμότητας καθώς
και κλιματισμό σε λειτουργία για τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την εγκατάσταση και να
παραμένουν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης καθώς και μετά από αυτήν.
Οι συνθήκες χώρου θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας που αναμένεται
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης (μεταξύ 65-85 F / 18-29 C με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη
από 65%). Δεν πρέπει ποτέ να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους.
2. Τα LinkWerks ™ θα πρέπει να εγκλιματισθούν σε ελεγχόμενο περιβάλλον 48 ώρες πριν από την
έναρξη της εγκατάστασης.
3. Τα LinkWerks ™ θα πρέπει να εγκατασταθούν μόνο αφού το εργοτάξιο έχει καθαριστεί και απαλλαγεί
από τα συντρίμμια που θα μπορούσαν δυνητικά να βλάψουν τις σανίδες κατά την τελική εγκατάσταση.
4. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των LinkWerks ™ , τοποθετούμε τα πλακίδια ή τις σανίδες
ανακατεμένα από διάφορα κουτιά, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν διαφορά στις αποχρώσεις.
5. Τα τελικά προϊόντων LinkWerks ™, θα πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση στο άμεσο ηλιακό
φως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΑΠΕΔΟΥ
Αν και τα LinkWerks ™ έχουν σχεδιαστεί για να είναι πατώματα «πλωτής» εγκατάστασης, η κατάλληλη
προετοιμασία του υποδαπέδου είναι ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη
εγκατάσταση. Η τραχύτητα ή τυχόν ανωμαλίες του υποδαπέδου μπορεί να φαίνονται διαμέσου του
νέου πατώματος.
Οι ανωμαλίες του υποδαπέδου μπορεί επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στη διαρθρωτική
σταθερότητα του συστήματος clic με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την απεμπλοκή των συνδέσεων
LinkWerks ™. Όλα τα υποδάπεδα πρέπει να είναι ομαλά και επίπεδα, με ανοχή που δεν πρέπει να
υπερβαίνει περισσότερο από το 1/8’ » Η επιδιόρθωση όλων των υποδαπέδων και των υποστρωμάτων,
πρέπει να γίνει με ένα μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στο νερό τσιμέντο Portland .
Α. Υποδάπεδα σκυροδέματος.
1. Τα υποδάπεδα σκυροδέματος πρέπει να είναι στεγνά, λεία και απαλλαγμένα από σκόνες, διαλύτες,
μπογιές, κερί, γράσο, πετρέλαιο, άσφαλτο ενώσεις σφράγισης και άλλα ξένα υλικά. Η επιφάνεια πρέπει
να είναι σκληρή και πυκνή, χωρίς σκόνη.
2. Νέες πλάκες από σκυρόδεμα πρέπει να είναι τελείως στεγνές (τουλάχιστον έξι εβδομάδες) και να
είναι πλήρως επεξεργασμένα. Την τελική ευθύνη για τον προσδιορισμό αν το σκυρόδεμα είναι αρκετά
ξηρό για την εγκατάσταση του δαπέδου, φέρει αυτός που θα εκτελέσει της εγκατάσταση.
3. Τρύπες, αυλάκια, αρμοί διαστολής και άλλες μορφές ανοιγμάτων, πρέπει να συμπληρωθεί με ένα
υπόστρωμα Πόρτλαντ με βάση το τσιμέντο και να στρωθεί ομαλά ακόμη και με την περιβάλλουσα
επιφάνεια.
4. Τα δάπεδα Σκυροδέματος με σύστημα θέρμανσης με ακτίνες είναι ικανοποιητικά, υπό την
προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του δαπέδου δεν υπερβαίνει το 90 ° F σε οποιοδήποτε σημείο.
Πριν από την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το σύστημα θέρμανσης για την εξάλειψη κάθε
υπολειμματικής υγρασίας.

Β. Ξύλινα υποδάπεδα.
1. Τα ξύλινα υποδάπεδα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 45 εκ πάνω από το έδαφος. Πρέπει να
παρέχεται επαρκής εξαερισμός και η επιφάνεια του εδάφους του χώρου πρέπει να καλύπτεται με ένα
κατάλληλο φράγμα υδρατμών.

2. Ξύλινα υποδάπεδα απευθείας στο σκυρόδεμα ή εγκαταστημένα πάνω από την κατασκευή
στρωτήρων ΔΕΝ είναι κατάλληλα για εγκατάσταση.
3. Όλα τα ξύλα και τα συνθετικά ξύλινα πάνελ, συμπεριλαμβανομένων κόντρα πλακέ, OSB, σανίδες
καθώς και μοριοσανίδες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι είναι λεία, επίπεδα,
δομικά σταθερά και απαλλαγμένα από παραμόρφωση.
4. Ένα 1/4 " ισοπεδωτικού πάνελ θα πρέπει να εγκατασταθεί πάνω από το κατώτερο δάπεδο, αν η
επιφάνεια του ξύλινου υποδαπέδου δεν είναι ομαλή.

Γ. Υπάρχοντα δάπεδα
1. Τα LinkWerks ™ μπορούν να εγκατασταθούν στα περισσότερα ήδη υφιστάμενα δάπεδα, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι λεία, ή μπορεί να γίνουν λεία.
2. Το κεραμικό πλακάκι πρέπει να γίνει λείο με την εφαρμογή μιας τσιμεντοειδούς επικάλυψης όπως
επιδιόρθωσης ή ισοπέδωσης, ώστε να εξομαλυνθούν οι ενώσεις.
3. Για τα υπάρχοντα δαπέδα, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστεί ένας ανάγλυφος ισοσταθμιστής πάνω
από ένα βαθύ ανάγλυφο πάτωμα. Βαριά αφρώδη βινυλικά δάπεδα ή δάπεδα βινυλίου που
αποτελούνται από πολλαπλά στρώματα δεν είναι κατάλληλα υποδάπεδα για την εγκατάσταση.
Εργαλεία που απαιτούνται: μαχαίρι, ξυλουργικό τετράγωvo ή Straight Edge, μετροταινία, αποστάτες
τοίχου και πριόνι (αν χρειάζεται).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α. Διάταξη Σανίδων / Πλακιδίων
Μην στερεώνετε τις σανίδες ή τα πλακίδια LinkWerks ™ στο υποδάπεδο, γιατί έχουν σχεδιαστεί για να
είναι ένα πλωτό πάτωμα.
Όλοι οι παραστάτες πόρτας πρέπει να είναι χαμηλότερεοι και τα ντουλάπια δεν μπορούν να
εγκατασταθούν πάνω στα LinkWerks ™. Τα καλούπια τοίχου και οι ταινίες μετάβασης θα πρέπει να
εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε εκτεθειμένο άκρο σανίδας, αλλά δεν πρέπει να είναι προσδεδεμένα με
τις σανίδες.

1. Πρώτον, καθορίστε την κατεύθυνση του δαπέδου. Συνήθως στις σανίδες, το δάπεδο τοποθετείται
προς το μήκος του δωματίου. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, δεδομένου ότι όλα είναι θέμα
προτίμησης.
2. Για να αποφύγετε τα στενά πλάτη σανίδων ή μικρά μήκη σανίδας κοντά στους τοίχους / πόρτες,
είναι σημαντικό να κάνετε κάποιο προ-σχεδιασμό. Χρησιμοποιώντας το πλάτος του δωματίου,
υπολογίστε πόσες σανίδες χρειάζονται για το χώρο και πόσος χώρος παραμένει που θα πρέπει να
καλυφθεί από μικρότερες σανίδες. Χωρίστε τον υπόλοιπο χώρο στα δύο για να υπολογίσετε το πλάτος
των επιμέρους σανίδων. Κάντε το ίδιο σε όλο το μήκος.
3. Σημειώστε ότι, αν η πρώτη σειρά σανίδων δεν χρειάζεται κόψιμο στο πλάτος, θα είναι απαραίτητο να
κοπούν από τη μη υποστηριζόμενη γλώσσα, έτσι ώστε ένα καθαρό, ίσιο άκρο να είναι προς τον τοίχο.
4. Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση από τον τοίχο περίπου 5/16 "(1εκ κενό διαστολής). Αυτό θα
επιτρέψει τη φυσική διαστολή και συστολή των σανίδων.
5. Οι σανίδες θα πρέπει να εγκατασταθούν από αριστερά προς τα δεξιά. Από την πάνω αριστερή γωνία
του δωματίου, τοποθετήστε την πρώτη σανίδα σε θέση, έτσι ώστε το αυλάκι τόσο της κορυφής όσο και
της πλευράς να εκτίθενται.
6. Το σχήμα 1: Τοποθετήστε τη δεύτερη σανίδα στην πρώτη σειρά συνδέοντας τη μικρή πλευρά της
γλώσσας με το αυλάκι της μικρής πλευράς της πρώτης σανίδας. Συνεχίστε την εγκατάσταση των
σανίδων κατά μήκος της πρώτης σειράς χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο περιστροφής.

7. Για να ξεκινήσει η δεύτερη σειρά, κόψτε μια σανίδα που είναι τουλάχιστον 6 " μικρότερη από ό, τι η
πρώτη σανίδα στην πρώτη σειρά (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό πάνω από την τελευταία
σανίδα της πρώτης σειράς). Στη συνέχεια, τοποθετήστε αυτή την πρώτη σανίδα εισάγοντας τη μεγάλη
πλευρά της γλώσσας μέσα στο αυλάκι της σανίδας στην πρώτη σειρά.
8. Σχήμα 2: Τοποθετήστε τη δεύτερη σανίδα στη δεύτερη σειρά με την εισαγωγή της μικρής πλευράς
της γλώσσας στο αυλάκι της μικρής πλευράς της ήδη εγκατεστημένης πρώτης σανίδας
9. Σχήμα 3: Ευθυγραμμίστε τη σανίδα με τρόπο ώστε η γλώσσα της μεγάλης πλευράς να είναι
τοποθετημένη ακριβώς πάνω από το αυλάκι της σανίδας στην πρώτη γραμμή.
10. Σχήμα 4: Χρησιμοποιώντας απαλή δύναμη και σε γωνία 20-30 μοιρών, πιέστε τη γλώσσα της

μακριάς πλευράς στο αυλάκι της παρακείμενης σανίδας με ολίσθηση κατά μήκος της μικρής πλευράς.
Μπορεί να χρειαστεί να σηκώσετε την σανίδα ελαφρώς αριστερά για να επιτραπεί η "ολίσθηση".

11. Οι υπόλοιπες σανίδες μπορεί να εγκατασταθούν στο δωμάτιο, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική.
Βεβαιωθείτε ότι τα κενά διαστολής που απαιτούνται διατηρήθηκαν σταθερά έναντι όλων των κάθετων
τμημάτων (όπως τοίχοι, πόρτες, ντουλάπια κλπ).
12. Οι σανίδες μπορούν να κοπούν εύκολα με ένα κόφτη, απλά σημειώστε την κορυφή της σανίδας και
κόψτε τη σε δύο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Όλες οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την
τοποθέτηση πλακιδίων.
Β. Επισκευές
Στην απίθανη περίπτωση που ένα κομμάτι του LinkWerks ™ έχει υποστεί βλάβη για οποιονδήποτε
λόγο, η απλούστερη μέθοδος επισκευής είναι να αποσυνδέσετε τις σανίδες ή τα πλακίδια προσεκτικά
(προστασία της γλώσσας και του αυλακιού ) έως ότου το κατεστραμμένο κομμάτι μπορεί να αφαιρεθεί.
Στη συνέχεια, αντικαταστήστε το κατεστραμμένο κομμάτι με ένα νέο και επανασυναρμολογήστε τις
αποδυνδεδεμένες σανίδες ή πλακίδια. Αυτό συνήθως λειτουργεί για σανίδες ή πλακίδια που
βρίσκονται πιο κοντά στα δύο μακρά τείχη του δωματίου. Για κατεστραμμένα κομμάτια που δεν είναι

κοντά στην περίμετρο, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τα κατεστραμμένα κομμάτια και να εισάγετε νέα
χωρίς τα αυλάκια.
1. Χρησιμοποιώντας ένα κόφτη και μια επίπεδη επιφάνεια, κόψτε το κατεστραμμένο κομμάτι,
αφήνοντας περίπου 1" λωρίδα που συνδέεται με τα παρακείμενα κομμάτια.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά πίσω από τις τέσσερις γωνίες της σανίδας ή του πλακιδίου το διάστημα που
απομένει από τα εσωτερικά άκρα του αποκομμένου τεμαχίου.
3. Αφαιρέστε τις άκρες της σανίδας ή του πλακακιού προσεκτικά από τα παρακείμενα κομμάτια για να
διασφαλίσετε τις γλώσσες και τα αυλάκια των γειτονικών σανίδων ή πλακιδίων που δεν έχουν υποστεί
ζημιά.
4. Χρησιμοποιώντας ένα κόφτη, αφαιρέστε την ταινία γλώσσας τόσο στις μεγάλες και μικρές άκρες της
αντικατεστημένης σανίδας. Επιπλέον, αφαιρέστε το αυλάκι της μικρής πλευράς του νέου κομματιού.
5. Τοποθετήστε κάποια ταινία διπλής όψης κατά μήκος των τριών πλευρών του γειτονικού τεμαχίου
όπου οι γλώσσες και τα αυλάκια σανίδας ή του πλακιδίου αντικατάστασης έχουν αφαιρεθεί. Μόνο η
πάνω πλευρά της ταινίας διπλής όψης θα πρέπει να αφαιρεθεί. Το κάτω μέρος της ταινίας ΔΕΝ πρέπει
να κολλιέται στο υποδάπεδο.
6. Τοποθετήστε τη σανίδα ή το πλακίδιο αντικατάστασης συνδέοντας το αυλάκι της μεγάλης πλευράς
στη γλώσσα της παρακείμενης σανίδας και πιέστε προς τα κάτω για τις άλλες τρεις πλευρές. Η ταινία
διπλής όψης θα κρατήσει το κομμάτι ντικατάστασης στη θέση του με τις γειτονικές σανίδες ή πλακίδια.
Χρησιμοποιήστε ένα ρολό χεριού για να ασφαλίσετε περαιτέρω την ταινία.

Φροντίδα-Συντήρηση
Καθαρίστε τις διαρροές αμέσως. Σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα το πάτωμα τακτικά και με υγρή
σφουγγαρίστρα εβδομαδιαία. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό δαπέδων EWFC32
της Earthwerks για συνήθη καθαρισμό. Αυτό μπορεί να αγοραστεί από τον έμπορο δαπέδων όπου τα
LinkWerks ™ αγοράστηκαν. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικά με λειαντικά καθαριστικά.
Για να αποφευχθεί πιθανή μόνιμη οδόντωση ή βλάβη, πρέπει να χρησιμοποιείται η κατάλληλη
συσκευή προστασίας του δαπέδου κάτω από τα έπιπλα και τις συσκευές. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά την αφαίρεση και αντικατάσταση επίπλων ή συσκευών.

Αυτές οι οδηγίες είναι οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κατάλληλες διαδικασίες όσον αφορά
στην εγκατάσταση και στη διατήρηση αυτού του προϊόντος δαπέδου.

