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UYGULAMA TALİMATLARI

Sevgili Müşterimiz,
Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir.
UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)
• Par-ky Uygulama Alet Takımı
(vurma bloğu, genişletme levhası, çarpma çubuğu)
• Kalite Şilte:
- Mantar tabaka entegreli Par-ky:
		 Nem geçirmez folyo
- Mantar tabaka entegresiz Par-ky:
		 Standart şilte veya alüminyum şilte
• Çekiç
• Par-ky neme dayanıklı bant
• Kalem
• Testere
• Kesici
• Metre
Uygulama sırasında yapıştırıcı, vida veya çivi kullanmayınız.
Not: Asla parkelere çekiçle direkt olarak vurmayınız. Her zaman
parkelerin kenarlarını korumak için Par-ky vurma bloğunu kullanınız.
(resim 2)

YERDEN ISITMA (resim 3)
Par-ky paneller yerden ısıtma sisteminin üzerine uygulanabilir.
Öncelikle yerden ısıtma firmasının talimatlarını takip etmeniz
gerekiyor. Yerden ısıtmada sıcaklık 27°C’den düşük olmalıdır. (80°F)
Uygulama talimatlarımızı www.par-ky.com/tr/Indirme sitesinde
bulabilirsiniz
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BETON

KONTRPLAK

HAZIRLIKLAR
Par-ky kutularını uygulama yapılacak olan odalara montajdan 24 saat
önce yatay şekilde yerleştirin. Kutuları odaların tam ortasını koyun,
duvara dayamayın. (resim 4) Paketleri montajdan hemen önce açın.
Her parkeyi dikkatlice kontrol edin. Kusurlu parkeleri monte etmeyin.
(resim 5)
Not: Cilalı parke doğal bir üründür, dolayısıyla özgündür, bu nedenle
hiçbir parke aynı değildir. Renklerde ve yapıda küçük varyasyonların
olması normaldir. Budak gibi küçük doğal izler ve madensel çizgiler hoş
görülür ve parkenin kalitesine etki etmez.
Zemindeki kusurlar onarılmalıdır.
Zeminde olması gereken:
• Temiz ve tozsuz olması gerekiyor
• Ses yapan gevşek parçaların olmaması gerekiyor.
• Düzlük. 3 metrede maksimum yükseklik farkı 2 mm olmalı
• Kuruluk. Betondaki nem %2,5’dan az veya kontrplaktaki
nem %10’dan az olmalı.
Prensipte Par-ky sert ve sağlam olan her türlü zemine uygulanabilir.
İdeal montaj koşulları 16°C-21°C arası sıcaklık ve %40-%60
atmosferik nemdir. (resim 6 ve 7)

ŞİLTE (resim 8)
• Mantar entegre edilmiş seriler için 150 mikron Par-ky neme
dayanıklı şiltenin kullanılmasını öneriyoruz. Şiltenin 30 cm genişlikte
üst üste binmesini sağlayınız. Şiltenin kenarlarını neme dayanıklı
bant ile yapıştırın ve şiltede hiç delik olmadığına emin olun. Şilteyi
zemindeki nemi önlemek için duvarlara 5cm taşırın.
• Eğer parkenizin alt tabakasında mantar bulunmuyorsa yüzer
sistem, yani yere yapıştırılmayan şilte kullanın. Par-ky, 2mm’lik
Par-ky köpük ve beraberinde 3.6mm’lik 23dB ses yalıtımına sahip
alüminyum şiltenin kullanılmasını öneriyor.
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DÜZENLEME
Parkelerin gün ışığına veya en uzun duvarın yönünde uygulanmasını
öneriyoruz. (resim 9 ve 10)
NOT: Bazı ağaç çeşitleri UV ışınları karşısında hassastır ve renk
değiştirir. Bu renklerin zamanla koyulaşması veya açılması doğal bir
olaydır.

UYGULAMA
1. Genel (resim 11,12 ve 13)
Yüzer sistem parkenin yapıştırıcı kullanmadan uygulanması amacıyla
Par-ky, Uniclick sistemi kullanmaktadır. Parkeler dişi-erkek
sistemiyle birbirine tutturulur. Bu sistem hızlı ve mükemmeldir.
Montaj sırasında Par-ky çarpma çubuğunu kullanınız, vurma bloğu ve
çekiç bu durumda kullanılmayacaktır. Kısa kenarda küçük darbelerle
vurun. Asla kuvvetli vurmayın aksi halde parkeye zarar verirsiniz.
Uzun kenarda çarpma çubuğunu kullanırken parkeye art arda vurun.
Parkeler birbirine geçinceye kadar yumuşakça vurun ve bunu tüm
sistem kilitleninceye kadar 30cm’de bir tekrarlayın.
Par-ky gerçek ahşap zemindir. Her duvarda, ısıtma borularında
ve her engelde genleşmeyi öngörerek boşluk bırakın. Minimum
genleşme 10mm’dir veya ve her metrede 1mm’dir. Genleşme için
bırakılan boşluklar duvara sabitlenen süpürgelik ile saklanabilir.
Süpürgeliği asla parkeye sabitlemeyin. 10 metreden daha uzun veya
geniş zeminlerde T-profil kullanmanız gerekir. (resim 12)
Montaja başlarken odanın sol köşesinden başlamanız tercih
edilir. Parkeyi uygulamanın en kolay yolu, erkeği dişiye geçirerek
başlamaktır. (resim 13)
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SOL KÖŞE

2. İlk sıra
İlk parkenin, hem uzun hem de kısa kenarındaki erkek parçasını
kesin. Bu parkeyi odanın sol köşesine koyun. İlk sıranın diğer
parkeleri için, uzun taraftakilerin tamamının erkek parçalarını kesin.
(resim 14)
Montaj kitindeki genişletme levhasını kullanarak 10mm’lik genleşme
boşluğunu bırakın. İlk sırayı duvara yerleştirin ve her tarafta 10mm
boşluk kaldığına emin olun. (resim 15)
İlk sıranın sonunda kalan parçayı ikinci sırada başlamak için kullanın.
Kalan parçayı kullanabilmek için minimum 20cm olması gerekir.
(resim 16)
İkinci sıraya tüm panelle devam edin. Önce 1.sıradaki uzun kenarı
tutturun. 2.sıradaki ilk panele uzaklığının 6mm olduğundan emin
olun. Vurma bloğunu kullanarak bu parkeyi ilk parkeye yavaşça takın.
(resim 17)
Bu metotla son sıraya kadar devam edin. (madde 3).
NOT: Asla iki parkeyi tek darbede birleştirmeyin.
3. Son sıra
Son parke ile duvar arasında yeniden 10mm genleşme boşluğu
bırakın. Son sıradaki parkeleri boydan kesin. Son sıradaki parkeleri
tutturmak için çarpma çubuğunu kullanın. (resim 18)
4. Kapı Çerçeveleri
Parkeleri kesin ve 10mm genleşme boşluğu bıraktığınızdan emin
olun. Parkeyi tutturmak mümkün olmazsa çarpma çubuğunu
kullanın. (resim 19 ve 20)
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5. Isıtma boruları
Par-ky parkeleri nasıl kesmeniz gerektiğini görmek için resme
dikkatlice bakınız. İyi bir çözüm için kullanma talimatlarını dikkatlice
yerine getirmeniz gerekir. Boruların etrafına silikon çekebilirsiniz.
Genleşme boşluğunun, parkenin nemden etkilenmemesi için
tamamen kapatılması gerekir. (resim 21 ve 22)
6. Bitiş
Zemin yapıştırıcısız uygulandığı için montaj sonrasında hemen
üzerinde yürüyebilirsiniz. Tüm kesik parçaları temizleyerek
süpürgelikleri monte edin. Süpürgelikleri her zaman duvara
sabitleyin, asla parkeye tutturmayın. Zemin genleşmeye çalışacaktır.
Süpürgelik kullanmadığınız yerde silikon kullanın.
Genel olarak, nemin parkeye nüfuz etmemesi için zeminin tamamen
kapalı olması gerekmektedir.

KULLANMA VE KORUMA
Par-ky zemini üst düzeyde korumak için:
• A. Sandalyelerin ayaklarına keçe koyunuz.
• B. Sandalye tekerleklerini parkeye uygun olarak seçin veya koruma paspası kullanın.
• C. Girişlerde kapı paspası kullanın.
Par-ky zemini korumak için Par-ky temizleme sıvısını kullanın.
Bu ürün, parkedeki cilaya zarar vermeden temizler ve hoş bir görüntü sunar.
İnatçı lekeler için firmamızla irtibata geçiniz.

PARKE
TEKERLEKLERİ !

KAPI PASPASI !

Sorularınız dahilinde distribütör firmamız veya Belçika’da bulunan
merkez ofisimizle temasa geçebilirsiniz.
Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 49 - info@par-ky.com
www.par-ky.com

