
Wszystkie podłogi MEISTER są mogą być montowane z peł-
nym klejeniem powierzchni  jako alternatywa dla  montażu
podłogi pływającej.

WAŻNE: Prosimy pamiętać, że wszystkie instrukcje montażo-
we dotyczące łączeń Masterclic Plus, Masterclic, Uniclic i ak-
cesoria muszą być szczególnie potraktowane i  jako ogólne
wytyczne  w  stosunku  do  montażu  klejowego  całej  po-
wierzchni podłogi.

MeisterWerke rekomenduje kleje UZIN Utz AG UZIN-MK 95
(1-K PUR) lub UZIN-MK 92 S (2-K PUR) lub zamiennie bez-
wodne i  wolnowiążące kleje PUR innego producenta.  Jeśli
potrzebujesz więcej informacji, prosimy o telefon z centrum
technicznym Meister-Werke lub producentem kleju UZIN 
(tel. +49 (0) 7 31-4 09 72 57).

Prosimy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami producen-
tów używanych klejów pod względem użycia i czasu wiąza-
nia, utwardniania. Klej jest nakładany na całą powierzchnię
(omijając powierzchnie poruszania się niepokryte). Produkty
zawsze powinny być układane jako kompletny system wraz
ze wszystkimi gruntami,  wylewkami,  klejami parkietowymi
ponieważ  pewny zestaw i  najlepszy rezultat  może być za-
gwarantowany kiedy wszystkie materiały pasują do siebie.

Metoda instalacji:
Dla podłóg drewnianych PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS
350, PS 300, PC 400 Style, PC 350, PC 300 i PC 200 układaj
każdą deskę indywidualnie na świeżą zaprawę klejową. Na-
stępnie dociśnij dół deski na tyle mocno aby cały dół deski
został wypełniony klejem. Dodatkowa siła również powinna
być użyta dla desek PD 550.

Zgodnie z normą DIN 18 365 i 18 356, podłoga przed układa-
niem musi być gładka, sucha, czysta, wolna od pęknięć, sma-
rów oraz zdolna wytrzymać siłę  podnoszenia  i  dociskania.
Osoba montująca  musi  się  upewnić  czy  powierzchnia  jest
odpowiednia do montażu.

Wykonawca  musi  upewnić  się  ,  że  materiał  podłoża  jest
technicznie przydatny i zachowana jest należyta staranność
zgodnie z zasadami handlu i nowoczesnych technologii, sto-
sownie do niemieckich warunków wykonywania robót bu-
dowlanych (Vergabe-  und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – VOB). Jeśli podłoga ujawnia defekty lub istnieje ryzyko
uszkodzenia podczas montażu pokrycia podłogowego, osoba
odpowiedzialna za montaż musi zgłosić zastrzeżenia na pi-
śmie szczególnie w poniższych sytuacjach:

| Poważne nierówności
| Pęknięcia w podłodze
| Niedostatecznie suche podłoże
| Niedostatecznie pewne podłoże
| Zanieczyszczone podłoże, np. olejem, woskiem, lakierem,
resztkami farb
| Podłoże nie jest wypoziomowane z sąsiadującymi struktu-
rami
| Nieodpowiednia temperatura podłoża
| Nieodpowiednia klimatyzacja pomieszczenia
|  Brak  dokumentacji  charakterystyki  ogrzewania  dla  kon-
strukcji ogrzewania podłogowego
| Wymagane kliny w dylatacjach podłoża
| Brak na krawędziach występów w taśmie
|  Brak  oznaczeń  punktów pomiarowych  dla  konstrukcji
ogrzewania podłogowego
| Nierównomierny układ (jeśli potrzebne)

Informacja o klejach:
Informacje  dotyczące klejów oparte  są o rozległe  badania
prowadzone  przez  producenta.  Ze  względu  na  zmienność
warunków panujących w miejscu montażu, nie jest możliwe
ustalenie roszczeń gwarancyjnych na podstawie dostarczo-
nych informacji.  Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty wynikłe z używania systemu klejenia.  Z
tego powodu zalecamy dokładne przetestowanie kleju przed
montażem podłogi drewnianej lub kontakt z obsługa klienta
producenta kleju. 


