INSTRUCŢIUNI de MONTAJ
Se va pune la dispoziţia montatorului spaţiul de montaj curat, uscat şi liber de orice obiecte de
mobilier sau scule, dispozitive, agregate sau aparatură ce ar putea deranja activitatea de
asamblare-montaj a pardoselii. Se recomandă ca montajul pardoselii să se efectueze ultimul în
ordinea finisării spaţiului respectiv. Se va elimina orice pericol de infiltrare a apei sau umidităţii
excesive. Pătrunderea acesteia în timpul montajului sau ulterior poate compromite calitatea
pardoselii. Se va asigura o temperatură de 15˚C în spaţiul de montaj. Umiditatea relativă va fi de
maxim 65%.

Specificaţiile cuprinzând dimensiunile suprafeţelor, înălţimile de montaj, axele, finisajul pedonabil
şi alte cerinţe ale proiectantului/beneficiarului, vor fi puse la dispoziţia montatorului şi stabilite în
timp util înaintea montajului pentru a se calcula necesarul de materiale şi ordinea de montaj.

Suprafaţa suport se va preda curată, uscată, plană, fermă, fără crăpături sau goluri, fără pete de
substanţe chimice (grăsimi, uleiuri etc). Se va lua în calcul contracţia pardoselii-suport, astfel încât
în viitor să se evite variaţiile dimensionale. Deasemenea suprafaţa suport va fi prevăzută să
suporte o încărcare egală cu cea a sumei dintre greutatea pardoselii şi a maximului încărcării ei,
ambele specificate către montator.

Orice operaţii de montaj a instalaţiilor electrice şi de apă sub pardoseală se vor finaliza înaintea
începerii montajului acestuia. Orice instalaţie sub pardoseală se va departă cu minim 20 cm de
perete pentru a se putea poziţiona structura portantă. Tencuiala pereţilor va fi terminată, iar
vopsirea acestora (vopsea lavabilă) aplicată înaintea montajului pardoselii. Suprafeţele de contact
cu pardoseală vor fi ferme şi rezistente la eventualele vibraţii sau şocuri transmise de aceasta.

Se vor asigura montatorului iluminat, surse de curent electric şi apă, iar în spaţiul de montaj se va
interzice circulaţia altor persoane de la începerea instalării şi 24 de ore după finalizare. În
vecinătatea spaţiului de montaj se va asigura un spaţiu de depozitare, de a cărui securitate este
responsabil beneficiarul/antreprenorul.
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MONTAJ PARDOSEALĂ
Înaintea începerii montajului pardoselii tehnice supraînălţate se vor controla diferenţele de nivel ale
planşeului suport (recomandat cu nivela laser), mai exact: se va verifica dacă nivelul de montaj se
încadrează în limitele de reglaj ale structurii de pardoseală.

Dacă spaţiul de sub pardoseală se va folosi pentru traseul tubulaturii de aer condiţionat, se
recomandă realizarea unui tratament antipraf cu vopsea specială. Elementele de structură se vor
fixa pe suport prin lipire cu adeziv recomandat de QUATTRO.
Începerea montajului se face prin trasarea a 2 axe perpendiculare pe pardoseala camerei,
paralele cu laturile panourilor ce se vor monta (fig.1).
Structura se va aşeza respectându-se modularitatea de 600x600mm, începând cu punctul 0
(vezi fig.1) evitându-se, în urma aşezării acesteia, obţinerea de tăieturi de panouri de
dimensiuni reduse sub 20 cm (fig.2).
fig.1

■

Varianta A) Se va realiza în paralel, fixarea structurii cu montajul panourilor şi
reglarea pardoselii.

■

Varianta B) După terminarea aşezării structurii (numai piedestale sau
piedestale+traverse) se va ajusta nivelul întregului schelet de structură pentru
orizontalitate.
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fig. 2

fig. 3

Aşezarea panourilor se va face pentru a obţine o forma de “T” începând cu primul rând, pe cele
2 axe perpendiculare (fig.3).
Se va verifica perpendicularitatea aşezării panourilor (fig. 3).
Aşezarea panourilor poate continua acum pe 2 direcţii opuse formei de “T” obţinute anterior.
Ultimele montate vor fi panourile ce întregesc perimetrul, după ce vor fi tăiate la dimensiuni.
Dacă structura este formată doar din picioare reglabile acestea se vor fixa pe pardoseală prin
lipire cu adeziv. În acest caz structura se va fixa şi regla fiecare în parte şi concomitent cu
aşezarea panourilor. Se va aştepta 48 ore înainte de a se circula pe pardoseală.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactati.
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