INSTRUCŢIUNI DE APLICARE ŞI ÎNTREŢINERE A MOCHETELOR MODULARE

(Uz casnic)			

Indicaţii importante (înainte de aplicare)
•
•
•
•

•

•

Asiguraţi-vă că mocheta modulară are caracteristicile comandate (de ex culoare).
Evitaţi în orice circumstanţe suprapunerea dalelor de mochetă!
Codul culorii este indicat pe fiecare cutie. Este necesar ca într-o anumită zonă să se prelucreze dalele cu
acelaşi cod de culoare pentru a evita diferenţele de culoare şi de aspect.
Asiguraţi-vă că pardoseala corespunde următoarelor cerinţe: trebuie sa fie plană, uscată, fără crăpătură,
netedă, rezistentă la impact Și stabilă. Se consideră că suprafața este uscată dacă prezintă o umiditate de
maxim 3%. Dacă e necesar, pardoseala trebuie nivelată Și reparată cu cel puțin 24 de ore înainte de fixarea
mochetei.
Dalele au un strat de bitum pe spate. Pentru aplicare, temperatura ambientală minimă trebuie să fie de 10°C
Și nu trebuie să depășească 25°C - iar umiditatea relativă trebuie să fie de 60 %.
Dalele trebuie să fie lăsate la temperatura ambiantă timp de cel puțin 24 de ore, înainte de a începe apli
carea. Dalele trebuie depozitate în cameră, cu ambalajul deschis, timp de 24 de ore înainte de aplicare.
În felul acesta se poate garanta stabilizarea formei dalelor.
Pentru aplicare pe pardoseli cu încălzire prin pardoseală temperatura suprafeței nu trebuie să depăȘească
30°C.
Nu este exclus să se degaje un miros specific. Prin aerisire suficientă, mirosul dispare după puțin timp.

Pr egătirea suprafeței

În general mocheta modulară poate fi fixată pe
toate tipurile de suprafețe care corespund normei DIN 18365 ”Aplicații decorative pe pardoseli”.
Contractantul trebuie să verifice dacă suportul de aplicare:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nu prezintă denivelări majore
nu prezintă fisuri
este suficient de uscat
prezintă o rezistență insuficientă
nu este prea poroasă și nu are asperități
are suficiente rosturi de dilatare
are suprafața murdară de exemplu: prezintă resturi de ulei, ceară, lac Și de vopsea
prezintă o înălțime incorectă a suprafeței în raport cu înălțimea
componentelor adiacente
are o temperatură inadecvată
prezintă condiții climatice de interior inadecvate
nu prezintă un protocol de încălzire pentru construcții cu încălzire în pardoseală
există marcaje lipsă ale punctelor de măsurare la construcții cu încălzire în pardoseală
nu are banda de margine

Acoperirile decorative netede preexistente trebuie fixate durabil pe suprafața de bază Și nu trebuie să
influențeze negativ lucrările ulterioare. Reziduurile de la detergenții de curățare trebuie îndepărtate
prin curățare temeinică. Practic, toate suprafețele minerale trebuie grunduite Și chituite/nivelate pe
întreaga suprafață cu un chit adecvat, pe bază de răȘină sintetică. Pregătirea suprafeței trebuie să fie
efectuată astfel încât chitul să adere durabil la suprafață. Suprafețele decorative preexistente trebuie
curățate temeinic.

Ap licarea mochetei
Toate dalele de mochetă sunt adecvate pentru o aplicare fără fixare. Se recomandă ca, pentru dalele din dreptul
ușilor Și de pe părțile laterale, acolo unde dalele au fost tăiate, să se utilizeze un adeziv anti-alunecare sau un adeziv
permanent lipicios. Acestea sunt emulsii acrilice care prezintă după uscare o capacitate adezivă permanentă, fără a
se întări. Este suficientă o cantitate de adeziv de 80-100 g/m².
Dacă spațiul este folosit intensiv, se recomandă lipirea pe toată suprafața.
Pentru fixarea sau lipirea mochetei modulare, se recomandă adezivul cu codul EC1; acest adeziv este ecologic Și, în
mare măsură, fără emisii Și netoxic. Respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului.

Toate dalele prezintă pe partea din spate o săgeată care
indică sensul modelului . Asigurați-vă că săgeata indică
întotdeauna sensul dinspre aplicator. Cel mai indicat
este să se înceapă cu deschiderile din dreptul uȘilor.
Trebuie verificat dacă nu au ajuns fire de material între două dale. Pornind de la ușă. împărțirea spațiului se
face paralel cu peretele principal. De la linia uȘii se începe apoi până la mijlocul spațiului cu o întreagă dală,
care marchează punctul de origine al aplicării (+). La
această dală se îmbină celelalte pe rânduri și cu rosturi
etanșe.
Diverse tipuri de aplicare:
Velur: Toate datele cu suprafață de tip velur sunt concepute pentru
o “aplicare dreaptă”, care asigură o închidere perfectă pe îmbinare.
Astfel, toate dalele sunt aplicate cu săgeata în sensul în care cade
lumina (figura A).
Observație: În cazul unei aplicări încrucișate de tip tablă de șah,
închiderea pe cusătură poate să nu fie optimă în cazul anumitor
culori, aceasta trebuie verificată în prealabil printr-o aplicare de
probă.
Bucle: anumite sorturi pot fi fixate doar în format tablă de șah
(figura B) Alte sorturi pot fi aplicate atât după modelul tablă de
șah, cât si după modelul ”aplicare dreaptă”. Vă recomandăm să
consultați, pentru o aplicare corectă, fișa de date tehnice sau
departamentul nostru de vânzări.
Aplicarea dalelor de margine:
se pune dala care trebuie tăiată la dimensiune
(2) lângă ultima dală fixată (1)

se pune la perete o dală (3) peste dala (2)  se taie dala (2)
de-a lungul dalei (3) puneți dalele tăiate (2) la perete

A = aplicare
dreaptă
(aplicare
simplă)
Toate dalele
se aplică în
același sens
al săgeții.

B = aplicare
cu model
tablă de șah
Săgeata este
inversată cu
câte 90°.

C = aplicare în
bloc
Un rând este
decalat la
jumătatea
lungimii dalei,
( colțurile de
la 4 dale nu
se întâlnesc
niciodată)

În treținerea
Înainte de a aborda întreținerea, țineți seama de următoarea indicație importantă:
Ștergător de picioare: Mocheta modulară trebuie încă de la început să fie protejată de murdărie, prin amplasarea ștergătoarelor de picioare cu suprafețe suficient de mari în zona de intrare si zonele sensibile
(suprafețele dure și suprafețe textile). Cel mai eficient este să existe ștergătoare de picioare preliminare
și fine.
Curățarea zilnică :
Pentru a menține frumusețea și strălucirea mochetei dumneavoastră, vă recomandăm să aspirați întreaga
suprafață cu aspiratoare adecvate cu perii rotative, cel puțin o dată pe săptămână. Numai așa se poate
îndepărta murdăria fixată în profunzime, iar suprafața mochetei se întreține mai ușor.
Îndepărtarea petelor
Cele patru reguli de bază ale îndepărtării petelor
1.
2.
3.
4.

Nu lăsați să se usuce petele proaspete, ci curățați-le imediat. Cu cât se trece mai repede la
curățarea petei, cu atât ea se curăță mai ușor.
Pata se curăță temeinic dinspre exterior înspre interior, pentru a evita extinderea ei și mânjirea.
Niciodată nu frecați insistent când îndepărtați petele, suprafața capătă prin frecare un aspect
scămoșat și inestetic.
A se utiliza doar produse adecvate de curățare și îndepărtare a petelor. Nu utilizați produse
menajere cunoscute precum: săpun neutru, detergent de vase sau de rufe, amoniac, terebentină
sau diluant de vopsea. Aceste produse ar putea duce la deteriorarea suprafeței mochetei.

Curățarea în profunzime
Se recomandă să efectuați o curățare în profunzime la fiecare 2 ani, pentru a întreține aspectul mochetei.
Echipamentele adecvate pot fi închiriate de la comercianți. O metodă este curățare umedă. Înainte de
curățarea umedă, pardoseala ar trebui mai întâi să fie curățată cu un aspirator. Ulterior, aspirarea materialului
pulverizat se efectuează cu echipamentul închiriat de curățat mocheta, conform instrucțiunilor de utilizare.
Se pulverizează șampon pentru covoare pe pardoseală și apoi se aspiră din nou. Apoi se lasă să se usuce
suficient mocheta.

