(Подготовка)
Изисквания към основата
Моля, инспектирайте плоскостите на подовата настилка на дневна светлина за видими
повреди. Също така проверете дали основата, върху която ще се монтира настилката, и
условията на обекта са в съответствие с изискванията, описани в тази инструкция.
Подовата настилка Amorim Wise може да се монтира във всички битови помещения и
търговски обекти, с изключение на сауни и други постоянно влажни зони.
Възможно е Amorim Wise да се използва и в мокри помещения или места, където се получават
разливи, тъй като при излагане на вода той няма да набъбне. В тези случаи е важно да се
предотврати проникването на вода под монтирания под (което може да създаде условия за
поява на плесен или мирис). Това се постига чрез нанасяне на полиуретанов уплътнител
върху дилатационните фуги (покрай стени, шкафове или преходи).
Подовете Amorim са подходящи само за вътрешна употреба.
Amorim Wise може да се монтира върху повечето твърди основи (бетонови, керамични,
мозаечни, дървесни и др.), както и върху основи със съществуващи теракотни плочки или
еластични подови покрития (като pvc, линолеум и др.), които са достатъчно добре фиксирани,
напълно изравнени и нямат големи фуги. Меките покрития като килими и подобни трябва да
бъдат премахнати.
За инсталацията на Amorim Wise не се изисква подложка.
Монтаж на Amorim Wise върху съществуващи дървени подове, ПДЧ, OSB и др.
В случай на монтаж върху съществуващ дървен под, първо проверете какво е състоянието под
него. Не трябва да се виждат признаци на мухъл и/или нападения от насекоми. При наличие
на такива премахнете съществуващото подово покритие.
При монтаж върху шперплат, ПДЧ или OSB е необходимо да се провери дали са механично
фиксирани (с винт или др.) към основата. Уверете се, че са стабилни и не показват някакво
движение и в същото време фугите между отделните панели са равномерно и плътно
затворени.
Съществуващите подови настилки от ламинат, дюшеме от масив, паркет или други
конструирани дървени дъски не трябва да се огъват при натиск от ходене върху тях.
Ако има видими отворени фуги или разлики във височината между елементите, тогава трябва
да се премахнат изцяло.
Съществуващите дървени дъски, дървесни плоскости, OSB панели, гипсокартонени елементи
и др. не трябва да бъдат покрити с PVC фолио, действащо като бариера срещу влага. Зоната
под съществуващия под трябва да бъде достатъчно вентилирана по подходящ начин, за да се
поддържа равновесното съдържание на влага в дървените дъски и др.
Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 10%.
Монтаж на Amorim Wise върху съществуващи керамични и каменни подове (теракот,
гранитогрес, мрамор и др.)
Максималната фуга между плочките на съществуващата настилка не трябва да е по-широка от
2 мм и с дълбочина 1 мм. Ако случаят не е такъв или ако има някакво разминаване по
височина между плочките е необходимо фугиране, шпакловане и проверка с нивелир преди
започване на монтажа.
Всички видове съществуващи керамични и други каменисти основи трябва да са равни, гладки
и сухи. Повърхностните неравности не трябва да надвишават 5 мм на 2 м дължина.
Монтаж при наличие на лъчисто подово отопление
При сглобяемите коркови подове настилки на Amorim температурата на основата не трябва да
надвишава 28°C. За подробна информация следвайте инструкциите, предоставени от
производителя/изпълнителя на системата за подово отопление или се свържете с вашия
доставчик.
Не забравяйте, че килимите или постелките, поставени върху пода, повишават температурата
на повърхността на пода повече от препоръчаната оптимална температура на повърхността
(не трябва да надвишава 20-22 ºC).
Всеки отопляем под има определени условия на работа в зависимост от отоплителната
система и основата.

За да се избегнат проблеми с функционирането и издръжливостта по време на строителната
фаза, нормите и правилата относно монтажа трябва да се спазват много стриктно.
Изсушаването на нова бетонова основа трябва да се извърши чрез включване/изключване на
отоплението с пауза преди монтажа на подовата настилка, следвайки документиран протокол.
След това можете да започнете „фазата на нагряване“.
Началото на фазата на нагряване в бетонни основи трябва да се направи не по-рано от 21 дни
след пълното втвърдяване на бетона. Фазата на нагряване трябва да започне с работна
температура от 25°C в продължение на 3 дни.
Бетоновата основа е необходимо да престои 60-90 дни след втвърдяването.
След това температурата трябва да се повишава всеки ден до максимално допустимата,
според системата на производителя. Тази максимална стойност трябва да се запази наймалко 72 часа и да се поддържа 5-7 дни, без да се изключва. Намаляването на температурата
се извършва чрез постепенното й намаляване всеки ден, докато се постигне 18°C на
повърхността.
По време на монтажа температурата на повърхността не трябва да надвишава 18°C и трябва
да се поддържа 3 дни след приключване на монтажа (за плаващи подове). След това
температурата трябва да се повишава бавно до макс. от 28ºC на повърхността на основата.

(Преди монтаж на Amorim Wise)
Транспорт, съхранение и аклиматизация
Транспортирайте и съхранявайте пакетите с подовата настилка Amorim Wise хоризонтално.
Опакованите плочки трябва да се аклиматизират на работното място в сухо, добре проветриво
помещение за минимум 24 часа, така че подовата настилка да се адаптира към температурата
на помещението, където ще се монтира.
Извадете плочките от пакетите непосредствено преди започване на инсталацията.
По време на съхранението и монтажа поддържайте температурата и относителната влажност
до ниво, съответстващо на условията, които ще преобладават, когато сградата е населена.
В повечето случаи това означава поддържане на температурен диапазон от 18ºC до 28ºC и
относителна влажност в диапазона от 35% до 65%. За да постигнете този климат, използвайте
отопление или климатик в подходящото време преди да започнете инсталацията.
Вариацията в нюанса на текстура и цвят на повърхността на отделните плочки на Amorim Wise
е присъща и привлекателна характеристика. За да постигнете най-приятната комбинация от
нюанси, разбъркайте дъските преди монтажа.
Проверка на място
Преди монтажа, моля проверете плочките на дневна светлина за видими неизправности или
повреди, а също така проверете дали основата и условията на обекта са в съответствие със
спецификациите, описани в тази инструкция.
Производителят Amorim Cork Flooring не носи отговорност за искове, свързани с неподходящи
основи, върху които се монтира настилката, неправилен монтаж, използване на лепила,
лакове и продукти за поддръжка, които не се препоръчват, или за видими дефекти, които
могат да бъдат установени преди инсталирането.
Разширителни фуги
Подовите настилки Amorim Wise са от вида „плаващи подове“ (сглобената подова настилка се
разширява или свива в определен диапазон в зависимост от параметрите на средата), така че
плоскостите не трябва да бъдат фиксирани към основата.
Первазите покрай стените или други неподвижни предмети не могат да се фиксират към пода,
за да не ограничават температурното движение на подовото покритие. Осигурете на подовата
настилка 5 мм разширителна фуга към стените и други неподвижни предмети, която се
покрива от первазите.
Преходите между две стаи, както и при помещения с площ над 325m2 или дължина на пода
повече от 18m в двете посоки, изискват допълнителна разширителна фуга.
Тези изисквания могат да бъдат избегнати, ако подовата настилка Amorim Wise се монтира
чрез директно залепване на плоскостите към основата (виж инструкция за монтаж на подове с
директно залепване към основата).

(По време на монтаж на Amorim Wise)
Монтаж при прекомерна топлина или пряка слънчева светлина
Подовите настилки Amorim Wise трябва да бъдат защитени от прекомерна топлина и
продължително излагане на пряка слънчева светлина чрез използване на завеси или щори.
В зони, където не може да се избегне излагането на прекомерна топлина (≥ 45 ºC) или
продължително пряко осветяване от слънцето, подовата настилка трябва да бъде монтирана
чрез пряко залепване към основата с помощта на акрилно лепило.
Необходими инструменти и материали
Рулетка, нож, трион, молив, прав ъгъл, конец-креда, бял гумен чук, лепенка.
Защита от влага
Въпреки възрастта на основата, върху която ще се извършва монтажа, винаги съществува
риск от влага, така че е необходимо да се измерва и поддържа допустимото съдържание на
влага в основата. В таблицата са посочени допустимите нива на влажност за основи с или без
наличие на подово лъчисто отопление.
Вид на основата
Цимент
Хоросан, анхидрит

Допустима влажност в %
(при отопляема основа)
1,5
0,3

Допустима влажност в %
(при неотопляема основа
2,0
0,5

Amorim Wise не трябва да се инсталира там, където може да има прекомерни емисии на влага,
в съответствие с приложимите стандарти. Когато се монтира върху бетон, керамика или
каменни основи и трябва да се използва ефективна влагоустойчива мембрана.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПОДОВА НАСТИЛКА AMORIM WISE
(Полагане)
При монтаж върху съществуващи дървени подове препоръчваме полагане на настилката
Amorim Wise да се извърши напречно на съществуващите дъски. Системата за сглобяване
(„заключване“) на плоскостите една към друга на Amorim Wise е лесна за изпълнение.
Препоръчваме да започнете монтажа от десния ъгъл.
1.

Поставете първата дъска с „езика“ на сглобката към стената.
Осигурете от късата страна на дъската разширителна фуга към стената от 5 мм.
2.

Дръжте следващата дъска срещу първата под ъгъл и я натиснете към пода.
Довършете първия ред по същия начин.

3.

Крайната дъска от първия ред трябва да се отреже на точна дължина.
Лесно ще измерите това като поставите последната дъска с лице надолу и късата страна без
„език“ към стената. Отбележете къде трябва да се отреже дъската.
Не забравяйте да оставите към стената 5 мм за разширителна фуга.
4.

Отрежете маркираната дъска на точния размер с помощта на всякакъв вид трион–ръчен или
механичен (зъбите на триона е добре да са ситни за да не се изрони лицевата част на
дъската).
5.

Уверете се, че дъските от първия ред са в права линия.
Използвайте отрязаното парче от последната дъска на първия ред, за да започнете с него
следващия ред.
Трябва обаче отрязаното парче да е с дължина поне 30 см. Ако парчето е по-късо го оставете
и започнете новия ред с друга дъска, която разрежете на половина.
Винаги следете късите страни на дъските да се разминават шахматно поне на 30 см.
6.

Поставете първата дъска от новия ред със страната на „езика“, под ъгъл, срещу страната без
„език“ на дъската в предишния ред. Натиснете напред и надолу докато легне върху основата.

7.

Поставете късия край на следващата дъска под ъгъл спрямо предишната инсталирана дъска
от втория ред и я натиснете надолу.
Уверете се, че дъската е закопчана и към дългата страна на тази от първия ред.
8.

Повдигнете дъската (заедно с предходната, положена в същия ред) леко нагоре (около 30 мм),
притиснете я към реда отпред и след това я поставете надолу.
Съвет: Това движение изисква внимателно регулиране на ъгъла на натискане. Регулирайте
разстоянието до стената на 5 мм (0,2 ”), когато са завършени три реда.
9.

Регулирайте разстоянието до стената на 5 мм (за разширителна фуга), когато са завършени
три реда.
10. (последен ред)

Продължете монтажа, както е описано по-горе, докато стигнете до противоположната стена.

11. (последен ред)

Измерете и изрежете дъските от последния ред на точния размер.
Оставете разстояние до стената от 5 мм за разширителна фуга.
Отрязаните дъски не трябва да бъдат с широчина по-малка от 5 см.
12. (последен ред)

Последната както и първата дъска могат да бъдат изрязани на точна широчина по следния
начин:
-поставете последната дъска върху предпоследната;
-маркирайте дъската с помощта на линия или парче от дъска, без да сглобявате;
-оставете разстояние до стената от 5 мм за разширителна фуга.
СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ МОНТАЖА НА AMORIM WISE
(монтаж под каси на врати)

Ако трябва да се реже каса на врата, използвайте парче дъска WISE, което да подложите под
триона за да получите точната височина.
Отрежете касата (ако се налага и платното) на вратата до необходимата височина, като
оставите 2 мм пространство до дъските на подовата настилката.

(монтаж при неравни стени)

Понякога първият ред трябва да бъде отрязан, за да съответства на неравната стена към
която приляга.
Прехвърлете конфигурацията на кривината на стената върху дъските от първия ред, както е
посочено на фигурата. Не забравяйте да оставите 5 мм за разширителна фуга.
Широчината на първия ред дъски не трябва да бъде по-малка от 5 см.
(монтаж при наличие на отоплителни тръби)

Пробийте необходимия отвор в дъските, правейки отвор с 10 мм по-голям от диаметъра на
тръбата.
Срежете дъската през средата към отвора. След поставяне на дъската с отвора към тръбата,
отрязаното парче се залепва от другата страна.
Отвора може да се покрие с втулка за тръба.

При наличие на повече от една тръба, след пробиването отрежете дъската дъската под ъгъл
45º към дупките. След поставяне на дъската с отворите към тръбите, отрязаното парче се
залепва от другата страна.
Отвора може да се покрие с втулка за тръба.

(монтаж около врати, радиатори и последен ред)

Ако не можете да наклоните плочката под рамката на вратата или при ниско монтиран
радиатор, за да я сглобите (съгласно фиг.6, 7 и 8) тогава отрежете с длето заключващия ръб
на „езика“ на сглобката и нанесете лепило (PVA D3 или друго подходящо) в канала на
сглобката и плъзнете дъската до правилната позиция.
(След монтажа на Amorim Wise)
Ако след монтиране или по време на монтажа на подовата настилка Amorim Wise по някаква
причина се наложи нейното разглобяване се постъпва по следния начин:

За да деинсталирате пода, повдигнете дъските (дългата страна) на няколко сантиметра и след
това разглобете дъските с плъзгане от късата страна, като си помагате с леко почукване с
ръка.
Не огъвайте нагоре сглобените дъски, тъй като това ще ги повреди.

