
Подготовка на материала за монтаж 

Пакетирани плочки и лепило трябва да се аклиматизират към работната площадка в 

сухо, добре проветриво помещение в продължение на около 48 часа. 

Извадете плочките от фабричните опаковки, точно преди да започне тяхното полагане. 

По време на съхранението и монтажа, поддържайте температура и относителна 

влажност на въздуха до ниво, в съответствие с условията, които ще преобладават, 

когато помещенията ще се ползват. В повечето случаи, това означава поддържане на 

температура от 18°С до 28°С и диапазон на относителна влажност 35% до 65%. За да се 

постигне тази среда е необходимо да се използва отопление или климатик (в 

зависимост от сезона) преди започване на монтажа. 

Подовите настилки с корк са природни продукти и са възможни вариации на текстура и 

цветове. За да се постигне най-приятното съчетание на нюанси, разбъркайте 

плоскостите преди полагане. Сортирането на плоскостите по някакъв признак би могло 

да доведе до очертаване на граници между отделни нюанси което е нежелан ефект. 

 

Подготовка на основата за монтаж на сглобяеми подове с корк (система на 

сглобката - CORKLOC ®) 

Сглобяемите подове с корк могат да бъдат инсталирани в почти всички жилищни 
помещения и обществени обекти, с изключение на бани, сауни и други трайно мокри 
помещения. 
Сглобяемите подове може да бъдат монтирани върху различни твърди основи, 
включително върху съществуващи подови настилки като паркет, дюшеме, керамични 
плочки и други, ако са здрави и цялостни. Меки основи като мокети, килими и други 
подобни е добре да бъдат отстранени.  

Изисквания към основата 

Основата трябва да бъде суха и равна. Отклоненията в равнина не трябва да 
надвишават 3 мм на 2 м дължина. 

Всички видове бетонни, дървени, керамични или други повърхности на основата трябва 
да бъдат напълно сухи. Никога не инсталирайте сглобяеми коркови подове, без да 
използвате подложно (PVC) фолио срещу влага, с минимална дебелина 0,2 мм. 

Основите трябва да бъдат трайно сухи с максимално допустима влажност 1,8 - 2% за 
бетонови основи и 0,3 – 0,5% за хоросанови и анхидритни основи. 

Монтаж при основа с вградено подово отопление 

Ако сглобяемите подове с корк трябва да се монтират върху отопляеми подове е 
необходимо да се уверите, че температурата на повърхността на основата няма да 
надвишава 28°С. За подробна информация, следвайте инструкциите, предоставени от 
производителя на отоплителната система. Не забравяйте, че килими, мокети, рогозки и 
др. подобни, поставени върху отопляемия под, могат да повишат температурата на 
повърхността на сглобяемите подове повече от максималната препоръчвана 
температура (20-22ºC максимум). 

По време на монтажа температурата на повърхността на отопляемата основа трябва да 
бъде 18ºC и да се поддържа такава в продължение на 3 дни след приключване на 
монтажа. След това може постепенно да се увеличи температурата до посочената по-
горе пределна стойност (28°С). 

Разширителни фуги 

Сглобяемите подове с корк със сглобка тип CORKLOC ® се монтират като "плаващ под", 
т.е. дъските не трябва да бъдат закрепени към пода, а посредством сглобката се 
свързват една-с друга. 

В краищата към стените, или други фиксирани обекти (колони, шкафове и др.) се оставя 
10 мм разширителна фуга, която се покрива от первазите. При помещения с площ 
надвишаваща 100 м² или с размери по дължина по-големи от 10 м във всяка посока, 
както и при преходи между две стаи, се изискват допълнителни фуги за разширяване. 


