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Instrukcja montażu deski podłogowej warstwowej 

Przed dostarczeniem desek na miejsce przeznaczenia, budynek powinien być starannie osuszony i przygotowany 

wg. sztuki budowlanej. Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych 

warunkach otoczenia:  

○   45-60% wilgotność powietrza. 

○   temperatura +18 ÷ 24°C. 

○   wilgotność ścian do 3%. 

Deski podłogowe należy aklimatyzować do temperatury w pomieszczeniu - w tym celu należy paczki składować w miejscu 

montażu podłogi na 2 - 7 dni przed rozpoczęciem instalacji (zależnie od warunków temperaturowych i sposobu składowania).  

AKLIMATYZACJA - POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY PRZETRZYMYWAĆ DESKI W STANIE ROZPAKOWANYM, PONIEWAŻ 

GROZI TO ZMIANĄ SZEROKOŚCI, WILGOTNOŚCI, GEOMETRII ORAZ UTRATĄ GWARANCJI. PACZKI Z DESKĄ MUSZĄ BYĆ 

SZCZELNIE ZAMKNIĘTE. 

Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla: 

○   drewnianego do 10%, 

○   betonowego do 1,7% metodą CM, do 3% metodą suszarkowo – wagową, 

○   anhydrytowego 0,5% metodą CM, do 1,5% metodą suszarkowo – wagową. 

 
Podłoże betonowe powinno być suche, równe (w przypadku występujących nierówności - należy je zniwelować) i spełniać 
następujące warunki wytrzymałościowe: 
○   wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa. 
○   wytrzymałość na ściskanie minimum 25 MPa. 
○  wytrzymałość na ścinanie 1,5-3,0 N/mm2  

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DESKI NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKOŁY POMIARU WILGOTNOŚCI, 

WYTRZYMAŁOŚCI WYLEWKI ORAZ WILGOTNOŚCI ŚCIAN. NIEWYKONANIE POWYŻSZYCH PROTOKOŁÓW POWODUJE 

UTRATĘ GWARANCJI. 

Przed rozpoczęciem montażu należy obejrzeć deski. Nie można montować desek uszkodzonych. Naturalne cechy 

drewna i każdej deski z danego gatunku tworzą oryginalną barwę i wygląd podłogi po ułożeniu - podłoga może się różnić od 

zaprezentowanych materiałów marketingowych. Deski przeznaczone są do montażu podłóg wewnątrz pomieszczeń.  

Niewygrzanie wylewki (brak protokołu) lub niezamontowanie plomb (znaczników temperaturowych) powoduje utratę 

Gwarancji. 

PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO PEŁNOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA DO PODŁOŻA. 

Desek z widocznymi wadami nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie u 

Producenta. Po montażu deski traktowane są jako przyjęte pod względem jakościowym zarówno przez specjalistę od 

układania parkietu jak i przez właściciela, nawet jeśli właściciel nie był obecny przy montażu podłogi. Spółka Promis Wood 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, jeśli deski podłogowe były zamontowane z zauważalnymi wadami.  
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