
Parchetul triplustratificat finisat cu lacuri rezistente la 
uzura. Instalare si întretinere.

Panourile de parchet prevazute cu “nut si feder” permit o instalare 
usoara si perfecta.

Suprafata pe care se aseaza parchetul trebuie sa fie curata, 
neteda, uscata si bine fixata.
Parchetul triplustratificat poate fi instalat atât pe folie PVC, pâsla, 
podea cimentata, scândura, cât si pe terasament de rumegus.

NU UITATI! Examinati starea suprafetei de asezare! 

Instalarea pe podele vechi

Controlati daca podeaua este uscata, bine fixata, neteda si fara 
putregai. Neregularitatile existente vor fi eliminate cu ajutorul unui 
spaclu sau se se va utiliza o masina de slefuit. O alta varianta o 
reprezinta si utilizarea unor scânduri noi, perfect netede, peste 
podeaua existenta. 

Instalarea pe pardoseli elastice si textile
Daca doriti sa montati parchet triplustratificat pe folie PE expandata, 
pâsla sau covor subtire, trebuie sa va asigurati cca acestea sunt 
perfect netede si bine fixate. Când nu sunteti siguri, apelati la 
specialistii nostri, pentru ca, de calitatea suprafetei pe care se 
realizeaza montajul, depinde rezisteenta în timp a parchetului. 

Lipirea cu adeziv
Fixarea placilor de parchet pe pardoseala se poate face în doua 
moduri :
 -Fixare rigida -  când suportul pe care se pune parchetul este rigid, 
de tipul sapa de beton, mozaic, dusumea, recomandam sa se 
aplice adeziv, prin turnare pe pardoseala, dupa care se intinde 
uniform, cu ajutorul unui spaclu dintat B3 sau 23/48 pe latimea 
unei placi de parchet. Este necesar sa se fixeze bine placile de 
parchet de pardoseala, pentru a elimina eventualele zgomote 
produse de atingerea dintre placile de parchet si pardoseala, în 
timpul mersului 

- fixare elastica - când suportul pe care se aseaza parchetul este 
elastic, de tipul folie de polietilena expandata - PVC, pâsla sau 

covor subtire, placile de parchet se fixeaza cu aracet între 
ele.FOTO (cu nut si feder) – de pe site-ul vechi, lemn/parchet 
triplustratificat/instructiuni de montaj si intretinere

Adezivul se aplica pe feder, cu ajutorul unei pompite, ca o suvita, 
la partea superioara, pe toata lungimea placii de parchet. In 
acelasi mod se procedeaza si pe capete.

Pentru obtinerea unui aspect elegant, este recomandabil ca 
asezarea placilor de parhet sa fie realizata paralel cu lumina care 
patrunde în încapere. Daca dispunerea spatiului nu permite acest 
lucru, placile se aseaza longitudinal. Prindeti fiecare rând cu placi 
egale si începeti urmatorul rând cu restul de la cel anterior. 
Distanta dintre capetele placilor de parchet din randul care se 
monteaza si cel anterior trebuie si fie mai mare de 400 de 
milimetri. 

Spatiul de dilatare

Toate pardoselile din lemn sunt sensibile la umezeala si la variatiile 
de umiditate din aer. Lemnul sufera deformatii si, ca urmare, 
întotdeauna se va avea în vedere un rost de 8 pâna la 10 mm 
între podea si perete (rost de dilatare) care se acopera cu un 
pervaz. 

Trebuie sa stiti ca lemnul este un material viu, iar prima sa culoare 
se schimba, influentata de lumina zilei. De aceea, este 
recomandat ca, înainte de a decide asupra decoratiunilor 
interioare pe care doriti sa le realizati sa asteptati cel putin o 
saptamâna dupa momentul la care ati montat parchetul. 

instalarea placilor de parchet

1. Prima placa se aseaza cu nutul la perete, cu pana de lemn 
intercalata între perete si parchet, pentru a asigura spatiul de 
dilatare de 10 – 15 milimetri. Placile de parchet se îmbina în 
continuare, corespunzator lungimii spatiului, dar, deocamdata, nu 
se încleieaza.
2. Ultima placa de pe rand se întoarce astfel încât sa fie asezata 
feder la feder. Placa este bine împinsa în perete, dupa care se 
insemneaza, la lungimea la care trebuie taiata. 
3. Este important ca placile sa urmeze linia peretelui. Daca 
peretele nu este drept, marcati linia peretelui pe primul rând de 
placi si taiati conform marcajului.
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5. Se începe urmatorul rând de la capat. Se întrebuinteaza placa 
de parchet taiata de la rândul precedent (daca este cazul). Se da 
cu adeziv, în lungul si la capatul federului, si se îmbina cu ajutorul 
unui ciocan si a unei frize de lemn. Surplusul de adeziv care iese 
din imbinarea placilor va fi indepartat cu o carpa curata.
6. Se completeaza în continuare cu celelalte placi 
corespunzatoare. Folosirea ciocanului cu friza de lemn evita 
deteriorarea marginilor. 
7. În preajma tevilor de încalzire sau suportilor de calorifer, placa de 
parchet se aseaza în lungul rândului si se marcheaza pozitia si locul 
de gaurit (luati în considerare si spatiul de dilatare). Placa se taie 
înclinat, cu un perforator (unghi de 45 de grade). Bucata taiata se 
da cu adeziv si se îmbina prin presare, în jurul tevilor de încalzire. 
8. Tocul si pervazul usilor se taie cu un fierastrau, iar placa de 
parchet se baga pe dedesubt. (Atentie, lasati spatiul de dilatare).
9. Pentru o ajustare corecta a ultimului rând se întoarece o bucata 
cu nutul la perete, se aseaza placa ce trebuie croita si, cu un 
creion, se traseaza pe aceasta distanta dintre ultima placa si 
perete, mai putin spatiul de dilatare.
10. Se taie placa, conform marcajului.
11. Se aseaza în sir, cu ajutorul unei piese metalice de inchidere, si 
se îmbina cu sirul anterior. Nu uitati de penele de lemn pentru 
spatiul de dilatare.

Atentie : Dupa circa 48 ore, se scot penele de lemn si apoi se 
fixeaza pervazul de perete.

Intretinerea corecta a parchetului
Mizeria si pietricelele sunt dusmanii parchetului triplustratificat. De 
aceea, pentru a eviita neplacerile ulteerioare, va recomandam sa 
utilizati o razatoare de încaltaminte, amplasata la intrarea în locuinta, 
si o mocheta la intrare. Daca veti reusi sa lasati mizeria înainte de a 
patrunde în locuinta, stralucirea parchetului va fi de durata.

Curatarea:
Praful si alte mizerii usoare se îndeparteaza simplu, cu ajutorul 
unui aspirator. Pentru o curatare temeinica, folositi mopul, bine 
stors, dupa e l-ati introdus în detergent de parchet sau alte solutii 
de curatat, care, însa, nu trebuie sa contina amoniac. 

Indepartarea petelor
Ca regula generala, este recomnadat ca petele sa fie îndepartate 
cand sunt proaspete. Apoi, stergeti parchetul cu o cârpa bine 
stoarsa. 

・În functie de tipul petei, sunt recomandabile mai multe solutii 
de curatare: 

・Pentru pete de fructe, lapte, ceai, bere, vin, sosuri : solutii 
sintetice 

・Pentru ciocolata, grasime, crema de ghete, urme de tocuri : 
benzina 

・Pentru cerneala, pix, banda de la masina de scris, ruj : spirt 

・Pentru sânge : apa calda 

Relacuire
Când, dupa multi ani de întrebuintare sau dupa solicitari dure, 
suprafata superioara lacuita si-a pierdut luciul, puteti rezolva 
problema cu o noua lacuire. Se slefuieste mai întâi pardosela, 
pâna la lemnul pur. Se aspira praful si se sterge cu o cârpa 
curata. Se îndeparteaza toate petele. Se netezeste cu o hârtie 
abraziva, în lungul lemnului (granulatie 120 pâna la 180). Se 
aspira cu grija tot praful, apoi se sterge cu o cârpa moale, curata, 
dupa care se lacuieste. Utilizati un lac pentru lemn. Alegerea 
lacului trebuie facuta în functie de sfatul unui specialist, iar 
lacuirea trebuie sa urmeze indicatiile producatorului de lacuri.
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