Schemat układania płyt

Układanie podsypki

Ustalenie kierunku ułożenia płyt
Jeżeli na gotowym jastrychu
zaplanowano położenie posadzki
parkietowej, należy ustalić
kierunek jej układania przed
rozpoczęciem układania płyt.
Standardowy parkiet z klepek
układa się zwykle prostopadle do
płyt suchego jastrychu, natomiast
parkiet o wzorze jodełkowym lub
mozaikę – pod kątem 45°.

Mocowanie progu
Aby materiał nie mógł się
wydostawać, należy zamontować
w ościeżnicy drzwiowej próg
(o szerokości 80 -100 mm).
Musi on być tak wysoki jak
podsypka w stanie zagęszczonym.

Podsypkę należy układać
w kierunku od okna do drzwi

Ustawienie łat prowadzących
Należy je rozpocząć od ściany
najbardziej oddalonej od drzwi.
Rozsypać wzdłuż ściany pas
podsypki o szerokości 25 cm
aż do wyznaczonej wysokości
podsypki (górny punkt), na którym
będzie ułożona i wypoziomowana
pierwsza łata prowadząca.
Drugi pas podsypki układamy
w odległości 2,5 metra do
pierwszego pasa.

Płyty pośrednie należy układać
w kierunku od drzwi do okna
Jako płyty pośrednie powinny
być używane albo płyty gipsowokartonowe zgodne z DIN EN 520,
albo płyty z wełny mineralnej
izolujące od dźwięków udarowych
zgodne z DIN EN 13162, albo
miękkie płyty pilśniowe (WF)
zgodne z EN 13171.

Układanie podsypki
Należy wypełnić przestrzeń
pomiędzy dwiema łatami
prowadzącymi suchą podsypką
AQUAPANEL® Levelling Fill. Należy
użyć tyle podsypki, ile da się
wygładzić bez wchodzenia na nią.

Płyty AQUAPANEL® Floor należy
układać w kierunku od okna
do drzwi

Usuwanie nadmiaru podsypki
Należy rozpoczynać zawsze od
najbardziej oddalonej od drzwi
części pomieszczenia. Nie wolno
stąpać po ułożonej podsypce.
Wnęki, narożniki i obszary między
łatą prowadzącą a ścianą należy
niwelować za pomocą packi lub
krótkiej łaty. Podsypkę należy
tylko wygładzić łatą ściągającą,
w żadnym przypadku nie wolno
jej zagęszczać przez uklepywanie
czy ubijanie.

Parkiet z klepek układać pod
kątem 90˚, parkiet jodełkowy
pod kątem 45˚ do płyt
cementowych suchego
jastrychu.

Wskazówka:
Minimalna grubość
warstwy
podsypki ≥1 cm

Wskazówki insta


Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor

