FLOORPAN LAMİNAT PARKE
KULLANIM KİTAPÇIĞI

Hakkımızda

Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu, ham ve melamin kaplı yonga levha, parlak panel, MDF, laminat
parke, tezgah, kapı paneli ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik katma değerli ürünler üreten Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi,
1.2 milyar ABD dolar konsolide cirosuyla, sektöründe Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 7’inci sırada yer
alan global bir güçtür. Yurt içinde Kastamonu ve Gebze’de MDF ve yonga levha, Balıkesir, Samsun ve Tarsus’ta yonga
levha, Adana’da MDF, yurt dışında ise Romanya’da kapı paneli ve yonga levha, Bosna Hersek’te kraft kâğıt, Bulgaristan’da
yonga levha ve Rusya’da MDF olmak üzere toplamda 5 ülkede, 10 lokasyonda 13 fabrikada üretim gerçekleşmektedir.

Kastamonu Yonga levha Tesisi
127.000 m2 açık 30.000 m2 kapalı alanda ham ve
melamin kaplı yonga levha üretimi yapılmaktadır.

Kastamonu MDF Tesisi
426.000 m2 açık, 99.000 m2 kapalı alanda, ham ve
melamin kaplı MDF, laminat parke ve boyalı levha üretimi
yapılmaktadır.

Samsun Yonga levha Tesisi
114.000 m2 açık, 32.000 m2 kapalı alanda
ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapılmaktadır.

Tarsus Yonga levha Tesisi
45.011 m2 açık, 15.000 m2 kapalı alanda
ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapılmaktadır.

Gebze MDF ve Yonga levha Tesisleri
557.000 m2 açık 152.000 m2 kapalı alanda ham ve
melamin kaplı MDF, ham ve melamin kaplı yonga levha,
laminat parke ve boyalı levha üretimi yapılmaktadır.

Adana MDF Tesisi
383.000 m2 açık, 95.000 m2 kapalı alanda MDF,
melamin kaplı mdf, laminat parke ve boyalı panel üretimi
yapılmaktadır.

Balıkesir Yonga levha Tesisi
272.368 m2 açık 83.000 m2 kapalı alanda ham ve melamin
kaplı yonga levha, boyalı levha üretimi yapılmaktadır.

Bosna Hersek Kraft Kağıt Tesisi
1.006.000 m2 açık 101.000 m2 kapalı alanda kraft kağıdı,
çimento torbası ve oluklu mukavva üretimi yapılmaktadır.

RF Tataristan MDF, Yonga levha ve OSB Tesisi
1.000.000 m2 açık, 125.000 m2 kapalı alanda ham ve melamin
kaplı MDF ve laminat parke üretimi yapılmaktadır.

Bulgaristan Yonga levha Tesisi
189.000 m2 açık 41.000 m2 kapalı alanda yonga
levha ve melamin kaplı yonga levha ve pelet üretimi
yapılmaktadır.

Romanya Kapı Paneli ve Yonga levha Tesisi
514.000 m2 açık 140.000 m2 kapalı alanda kapı paneli,
yonga levha, melamin kaplı yonga levha ve mutfak tezgâhı
üretimi yapılmaktadır.
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YURT İÇİ TESİSİ

YURT DIŞI TESİSİ

GEBZE / TÜRKİYE

KASTAMONU / TÜRKİYE

TATARİSTAN / RUSYA FEDERASYONU

REGHIN / ROMANYA

KAZANLAK / BULGARİSTAN
SAMSUN / TÜRKİYE

MAGLAJ / BOSNA HERSEK

BALIKESİR / TÜRKİYE

ADANA / TÜRKİYE

Yurt İçİ Tesİslerİmİz
Genel Merkez İstanbul
MDF ve Yonga levha Tesİsİ GEBZE
MDF ve Yonga levha Tesİsİ Kastamonu
Yonga levha Tesİsİ Balıkesİr
MDF Tesİsİ Adana
Yonga levha Tesİsİ Samsun
Yonga levha Tesİsİ TARSUS
Yurt dışı Tesİslerİmİz
Yonga levha ve Kapı Panelİ Tesİsİ Kastamonu Romania SA, Reghin - ROMANYA
Yonga levha Tesİsİ Kastamonu Bulgaria AD, Kazanlık - Bulgarİstan
MDF Tesİsİ Kastamonu Integrated Wood Industry, ALaBUGA - RUSYA
Ambalaj Kağıdı Tesİsİ Natron Hayat D.O.O., Maglaj - Bosna Hersek

TARSUS / TÜRKİYE

Floorpan Laminat Parke Kalite Belgeleri
Kastamonu Entegre’nin kalite politikası ve anlayışı; ürettiği ürüne üst düzeyde bir kalite standardı olarak
yansır. Üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanarak, ürün kalitesini
yükseltmek ve maliyetleri düşürmek, üretim ve kalite çalışmalarının temelini teşkil eder. Tüm bu süreç
etkinlikleri; ürün Kalite Belgeleri ve Yönetim Sistemleri Belgeleri ile kanıtlanmıştır.

Floorpan Laminat Parke Üretim Tesislerimiz

Kastamonu MDF Tesisi

Adana MDF Tesisi

Gebze MDF Tesisleri

RF Tataristan MDF Tesisi

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, yurt içi tesislerinde 45 milyon m2, yurt dışı tesislerinde de 35 milyon m2²olmak üzere
toplam 80 milyon m2²laminat parke üretim kapasitesine sahiptir.
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BÖLÜM 1
Zemin Çeşitleri
Çİmentolu şap konstrüksİyonları
1- Bağlantılı şap konstrüksiyonları
2- Ayırıcı tabaka üzerine şap konstrüksiyonları
3- Yüzer şap konstrüksiyonları
4- Özel alt tabanlar
Çİmentolu şap cİnslerİ
1- Çimento şapı
2- Anhidrit şaplar
		
a- Tabii anhidritler
		
b- Kimyasal anhidritler
		c- Rehau-anhidrit
Magnezyumlu sanayİ şapları
Dökme asfalt şapları
Serİ şaplar

1- Suya dayanıklı şaplar
2- Neme karşı dirençli olmayan seri şaplar

Alt taban desteğİ olarak özel zemİnler
1- Yonga levha, MDF plakaları
2- Elastik kaplamalar
3- Taş işlemeli alt zeminler
4- Seramik, fayans plakaları
5- Isıtmalı yük dağıtım tabakaları

Döşeme Malzemeleri
Elastİk kaplamalar
1- PVC plastik kaplamalar
2- Poliolefin kaplamalar
3- Sentetik kauçuk kaplamalar
4- Linolyum (muşamba) kaplamalar
Taş İşlemelİ kaplamalar
1- Mermer
2- Granit
3- Mozaik
4- Taş
5- Seramik, fayans, çini, cotto kaplamalar
Ahşap kaplamalar
1- Rabıta
2- Masif parke
3- Lamine parke
Lamİnat parke
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BÖLÜM 2
Laminat Parke
Laminat nedir?
Yapay Reçine Çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak, sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen
malzemeye laminat denir.
1950’li yıllarda, üreticisinin adıyla “formika” olarak tanıştığımız laminatın kullanımı, Türkiye’de son derece yaygınlaşmıştır.
Neden Laminat?
• Ağaç çeşitlerinin giderek azalması,
• Ahşap malzemenin üç boyutlu çalışma özelliği,
• Ahşap malzemenin bakım zorluğu,
• Ahşap malzemede tek tip dekorun yakalanamaması,
• Giderek artan maliyet faktörü,
tüm tüketicilerin, ahşap kökenli türev malzemelere yönelmesine ve uzun vadede bu malzemelerin beğenilmesine yol açmıştır.
Laminat Esaslı Malzemeler Üç Ana Grupta İncelenir
1- HPL: Yüksek basınç laminatı
2- CPL: Sürekli basınç laminatı
3- DPL: Direkt preslenen laminatlar
HPL ve CPL laminatları, odun kökenli malzemeye daha sonra preslenebilir. HPL grubuna giren laminat parkenin yüzey özelliği
termoset esaslıdır. Bu özellik termoset reçineden kaynaklanır. Termoset esaslı reçinelerin temel özelliği, ısı ve basınçtan sonra
oluşan yüzeyin daha sonra sıcaklıkla bozulamıyor olmasıdır. Laminat parkede tüm filmler termoset esaslı reçine ile emprenye
edilir.
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Floorpan Laminat Parkenin Temel Yapısı

KAPLAMA - Üstün nİtelİklİ, aşıNmaya ve çİzİlmeye dayanıklı fİlm tabakası
DEKOR KA⁄IDI - Ürünün karakterİstİk özellİklerİnİ benzersİz tasarımı İle yansıTIR
HDF - E1 normuna göre üretİlmİş, sağlam, yüksek basınca karşı dİrençlİ taşıyıcı levha
BALANS KA⁄IDI - Nem ve çarpIlma önleyİcİ

HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TAşıYICI LEVHA YÜKSEK YO⁄UNLUKTA L‹F LEVHA

UV IşıNLARINA DAYANIKLI

KOLAY TEM‹ZLEN‹R, H‹JYEN‹KT‹R

ÇEVRE DOSTU

S‹GARA ATEş‹NE KARşı DAYANIKLI
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Ç‹Z‹LMEYE DAYANIKLI

NOKTASAL DARBELERE DAYANIKLI

MOB‹LYA AYAKLARI AşınDIRMAZ

ZEM‹NDEN ISITMAYA UYGUN

E-1 KAL‹TE

LEKELERDEN ETK‹LENMEZ

Floorpan Laminat Parke ve Diğer Zemin Döşemelerinin Karşılaştırılması
Hijyen

Döﬂeme
Kolayl›€›

Görüntü
Sıcaklığı

Şok
Direnci

Çizilme
Direnci

Aşınma
Direnci

Leke
Tutma

Sigara

Do€al taﬂ
Seramik
Rab›tal› masif parke
Masif parke
PVC yer döﬂemesi
Hal›
Laminat/Yonga levha/MDF
Floorpan Laminat Parke(HDF)

Hazır ve masif parke yer döşemelerine düşen objeler döşemelerde çentik oluşturabilir (bu durum seramikte de gözlenir).
PVC ve muşamba yer döşemelerinde uzun süre sıcaklık uygulamasının ardından veya üzerlerine konan dolap gibi ağırlıklar
yerinden kaldırıldığında döşemelerde iz kalabilir.

Floorpan Laminat Parkenin Teknik Özellikleri
KULLANIM

TİCARİ

KONUT

SINIF

AZ

ORTA

YOĞUN

AZ

ORTA

YOĞUN

AŞINDIRMAYA DAYANIKLILIK

ÜÇ TEST SONUCUNDAN ORT. IP DEĞERİ

KALINLIK

BOY

EN

PAKET ADET

PAKET m2

PAKET kg

8 Adet
8 Adet

1.999 m2
1.899 m2

˜15 kg
˜14 kg

8 Adet

1.899 m2

˜14 kg

10 Adet
10 Adet

2

2.499 m
2.374 m2

˜18 kg
˜16 kg

10 Adet

2.374 m2

˜16 kg

6 Adet

2

1.205 m

˜15 kg
˜15 kg
˜18 kg
˜16 kg

8 mm
8 mm
8 mm

1295 mm

193 mm

1205 mm
1205 mm

197 mm
197 mm

8 mm
8 mm
8 mm

1295 mm

193 mm

1205 mm
1205 mm

197 mm
197 mm

10 mm

1295 mm

155 mm

8 mm

1295 mm

193 mm

8 Adet

1.999 m2

6 mm
6 mm

1295 mm

193 mm

1205 mm

197 mm

12 Adet
12 Adet

2.999 m2
2.848 m2

S: SELECT E: EXCLUSIVE P: PLUS
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Floorpan Laminat Parkenin Fiziksel Özellikleri
Aﬂ›nma: Aﬂ›nma testinin yap›ld›€› cihaz; aﬂ›nd›r›c› iki tekerlekten ve kenarlar›nda a€›rl›klardan (500gr) oluﬂur. Cihaz, sabit turda
dönerken, turu kaydeden dijital bölüm tur say›s›n› gösterir.
Aﬂ›nma testinde 3 ayrı numune test edilir
IP: Aﬂ›nman›n gözlendi€i ilk an (Floorpan Laminat Parke aﬂ›nma testinde IP esas al›n›r).
AC3 Floorpan Laminat Parke için bu de€er ≥2000 devirdir. (EN)
AC4 Floorpan Laminat Parke için bu de€er ≥4000 devirdir. (EN)
AC5 Floorpan Laminat Parke için bu de€er ≥6000 devirdir. (EN)
Üç deney numunesinin IP de€erlerinin ortalaması hesaplanır ve en yakın 100 devire yuvarlanır.
Çizilme: Özel bir elmas çizici kafas› bulunan cihazla yap›lan çizilmeye mukavemet tayinidir.
Cihaz›n ölçüm sonuçlar› de€eri Newton olarak ifade edilip, dairesel çizilmeyi ölçmektedir.
Ölçüm birimi olarak 1 Newton = 9.81 kg-f
Baz› ürünlerin çizilme test de€erleri ﬂöyledir
Fayans 			
Masif parke			
PVC yer döﬂemesi		
Melaminli levha		
Floorpan Laminat Parke		

2.0 N
1.0 N-1.5 N (yüzeydeki kimyasala göre de€iﬂir.)
0.4 N
>3 N
3.5-6 N

ﬁok Direnci: Parkenin 1/1000 saniye gibi k›sa süredeki olas› darbelere karﬂ› gösterdi€i dirençtir. Çatlama görülmez.
Sigara Testi: Sigara 1cm yakılır. Daha sonra 2 cm numune üzerinde bırakılır. 2 cm yandıktan sonra etil alkol ile silinir.
Sigara testinde çatlama olmaz, iz kalmaz.
UV Testi: Yüksek güçlü bir ›ﬂ›k alt›nda (600 W) deneme yap›l›r. Parke paneli 20 saat boyunca ›ﬂ›k kayna€›n›n alt›nda tutulur. 20 saat
sonra parkenin renginde herhangi bir solma olmamaktad›r.
Is› - Buhar Testi: ‹çinde su kaynamakta olan çaydanl›k parke zemin üzerine b›rak›l›r ve panel gözlenir. Is›n›n herhangi bir etkisi
olmamaktad›r.
Çarpma Mukavemeti: Bilye darbesine maruz bırakıldıktan sonra yüzeyde bıraktığı efekte bakılır. Yüzeyde çatlama olmamalıdır.
AC3 Sınıfı için IC1
AC4 Sınıfı için IC2
AC5 Sınıfı için IC3
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Parke Panellerinde Gözlenen Olumsuzlukların Standardı
Kot farkı
Laminat parkeler diğer ağaç kökenli malzemeler gibi higroskopik (nemden etkilenen) yapıdadır. Bu nedenle element halinde ortam (ısı
ve nem) şartları laminat parkeyi fiziksel değişim anlamında yönlendirebilir. Aşağıda belirtilen olumsuzluklar Euro normlara (EN) göre
parkelerde olmaması gereken değerleri içermektedir. Laminat parke panelinin lamba ve zıvanalarının birbirine iyice geçmesinden sonra,
iki panel arasında bir kot farkı olabilir. İdeal olan bu kot farkının en aza indirilmesidir. Birinci kalitede Floorpan Laminat Parkede iki
panel arasında yapılan ölçümde kot farkı 0,15 mm’den küçük olmalıdır.

Kot farkı < 0.15 mm

Muzlanma
Laminat parke panellerinde muzlanma görülebilir. Floorpan Laminat Parkenin desen yüzü üste gelecek şekilde, sağa yada sola doğru
parke panelinin kıvrılması olarak tanımlayabileceğimiz muzlanma, döşeme esnasında ciddi problemler ortaya çıkarabilir. 8 adet
Floorpan Laminat Parkenin yer aldığı bir kutuda, bir adet muzlanmanın olduğu panel tüm dünyada standart olarak kabul edilmektedir.
Muzlanma; bütün bir panel boyunca 0,35 mm’yi geçmemelidir. Muzlanma nedeniyle kullanılmayan paneller, sıra başlarında ve sıra
sonlarında kullanılan küçük parçalar olarak kullanılabilir.

Muzlanma < 0.35 mm
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Enine Konkav / Konveks Oluşumlar
Laminat parke panellerinde enine konveks (dış bükey) ve konkav (iç bükey) oluşumlar olabilir. İdeal olan sözkonusu oluşumların en
aza indirilmesidir. Birinci kalite bir Floorpan Laminat Parkede enine konveks ve konkav oluşumların büyüklüğü %1 geçmemelidir.

Konkav oluşum ≤ %0,15

Konveks oluşum ≤ % 0,20

Not: İlgili limit değerleri EN 13329+A1 standardına uygundur.

Boyuna Konkav / Konveks Oluşumlar
Laminat parke panellerinde boyuna konveks (dış bükey) ve konkav (iç bükey) oluşumlar olabilir. Bu oluşumlar çok aşırı miktarlara
ulaşmadığı sürece problem çıkarmazlar. Konveks bir oluşumu montaj esnasında düzeltmek oldukça kolaydır. Ancak konkav bir oluşum
yüksek bir miktara ulaşmışsa bunu düzeltmek mümkün olmayabilir. Bu tür panellerin kullanılmaması gerekir.
Konkav oluşum ≤ % 0,50

Konveks oluşum ≤ % 1.00

Renk Farklılığı
Laminat parkenin desen yüzeyinde kendini gösteren renk farkl›l›€›; görüntü bozuklu€una yol açar. Çok belirgin bir ﬂekilde renk farkl›l›€›
olmuﬂsa, bu paneller kullan›lmamal›d›r. Renk farkl›l›€› renk bütünlüğünü bozmuyorsa bu paneller birinci kalite olarak de€erlendirilir.
Döﬂeme esnas›nda renk farkl›l›€›n›n oldu€u paneller muhtelif yerlere kesinlikle serpiﬂtirilmez. Ayn› bölümde kullan›lmal›d›rlar.

Renk farklılığının olmadığı panel

Renk farklılığının olduğu panel
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BÖLÜM 2
Döşeme Öncesi Hazırlık
Döşeme öncesi yapılması gereken kontroller
Yüzey düzgünlüğünün kontrolü: Floorpan Laminat Parkenin döşeneceği yüzey düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Döşeme yapılacak
zeminin düzgün olup olmadığı şu şekilde anlaşılır.
1- İki panel birbirine yapıştırılır. Zeminin üzerine konarak üstünde yürünür. Bu işlem zeminin muhtelif yerlerinde tekrarlanır. Eğer iki
panelde kopma olmuşsa zemin döşemeye uygun değildir. Kopma olmamışsa döşeme yapılabilir.
2- Bir mastar yardımıyla zeminin çeşitli yerlerindeki çukurluklar ölçülebilir. Zemin üzerine mastar konur. Mastarla zemin arasında
varolan açıklıkların büyüklüğü metrik bir takozla ölçülür.
Sözkonusu açıklıklar:
Mastarın zemine değdiği iki nokta arası
“
“
“
“
“
“
“
“
“

1m ise max < 4 mm
2m ise max < 6 mm
3m ise max < 8 mm
4m ise max < 10 mm olmalıdır.

Clikli laminat parke için yüzey düzgünlüğü kontrolü yapılırken; yukarıda verilen açıklık mesafeleri 1mm daha kısa tutulmalıdır.
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Zemindeki Çatlak ve Yarıkların Kontrolü
Sözkonusu yar›klar;
1- ‹nﬂaat iﬂleri yar›klar›
2- Hareket yar›klar›
3- Kenar yar›klar›, hacimsel yar›klar
4- Yar›k gibi görünen mala kesitleri
Floorpan Laminat Parke döﬂenecek zemin tek parça olmal›d›r.
Titreﬂim ve sars›nt›larda zeminin tek parça olarak hareket etmesi gerekir. Zemin, yar›k ve/veya çatlaklar dolay›s›yla iki ya da daha
fazla parça halinde titreﬂiyor veya sars›l›yorsa; bu durumda kesinlikle döﬂeme yap›lmamal›d›r. Aksi halde, döﬂenmiﬂ olan Floorpan
Laminat Parkede zeminin stabilizasyonu uygun olmad›€› için kopmalar ve bozulmalar ortaya ç›kacakt›r. Zeminin cinsine göre uygun
olan tamir ﬂekli ile zeminin stabilizasyonu sa€land›ktan sonra döﬂeme iﬂlemine baﬂlanmal›d›r.

Zemin Neminin Kontrolü
Floorpan Laminat Parke a€aç esasl› bir malzeme oldu€undan, nemden etkilenir ve deformasyona u€rar. Floorpan Laminat Parke bu
özelli€i dikkate al›narak döﬂeme iﬂlemi yap›lmal›d›r. Zemin neminin uygun olup olmad›€› kontrol edilmelidir. Kontrol iﬂlemi için çeﬂitli
metodlar vard›r.
1- Çakmal› Elektronik Cihazla Ölçüm
Zeminin çeﬂitli yerlerinde cihaz›n iki ucu yeteri kadar çak›larak ölçüm yap›l›r. Dikkat edilmesi gereken nokta; tek bir ölçümle
yetinilmemelidir.
2- Dokundurmal› Elektronik Cihazla Ölçüm
Zeminin çeﬂitli yerlerinde cihaz›n iki ucu zemine dokundurularak ölçüm yap›l›r. Dikkat edilmesi gereken nokta; tek bir ölçümle
yetinilmemelidir.
3- Kalsiyum Karbonat Metodu
Zeminden 4-5 cm çap›nda ve 4-5 cm derinli€inde al›nan beton parça küçük parçalar halinde parçalan›r. Beton parçac›klar›ndan
al›nan 50 gr’l›k k›sm› cihaz›n içine konur. Yine cihaz›n içine, içinde karpit bulunan tüp konur. Beton parçac›klar›n› ve karpit tüpünü
parçalamak için cihaz›n içine bilyeler konur. Cihaz iyice sallan›r. 10 dakika beklenir ve okuma iﬂlemi yap›l›r.

Zemin Neminin Aşağıdaki Değerlerde Olmasına Dikkat Edilir
1- Is›t›lmam›ﬂ zeminlerde
1-1- Beton zeminlerde
2,0 cm
1.2- Anhidrit zeminlerde 0,5 cm
2- Is›t›lm›ﬂ zeminlerde (alttan ›s›tmal› zeminlerde)
1.1- Beton zeminlerde
1,8 cm
1.2- Anhidrit zeminlerde 0,3 cm
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Zemin Sertliğinin Kontrolü
Floorpan Laminat Parkenin döﬂenece€i yüzeyin sert olmas› gerekir. Döﬂeme yap›lan ortam›n kullan›m s›kl›€›na orant›l› olarak zemin
sertli€i sa€lanmal›d›r.
Döﬂeme iﬂleminin yap›laca€› yüzey istenen sertlikte olmazsa;
1- Zeminin yumuﬂakl›€›na ba€l› olarak parkede istenilmeyen oranda hareketlenme olacak. Bu parkeden ses gelmesine neden olacakt›r.
2- Zemin yumuﬂakl›€›na ba€l› olarak Floorpan Laminat Parkede meydana gelen hareketlenme artt›€› için, birleﬂme noktalar›nda kopmalar meydana gelecektir. Söz konusu olumsuzluklarla karﬂ›laﬂmamak için, zemindeki yumuﬂakl›klar›n kaz›n›p al›nmas› ya da bir z›mpara
makinesi ile temizlenmesi gerekir.

Pürüzlü Yüzeylerde Pürüzlerin Giderilmesi
Zemin yüzeyi pürüzlü ise; bu yüzeyin istenen niteliklere getirilmesi gerekir. Zemin yüzeyinde varolan beton art›klar›, boya art›klar›,
küçük tümsekler vs. uygun yöntemlerle temizlendikten sonra döﬂeme iﬂlemine baﬂlanmal›d›r.

Geçiş Profilleri Yerlerinin Belirlenmesi
Floorpan Laminat Parke çal›ﬂan bir malzeme oldu€u için;
• Döﬂeme yap›lan alanda, parke panellerinin boyuna döﬂendi€i yönde en fazla 10 metre boyunda döﬂeme yap›labilir.
• Döﬂeme yap›lan alanda, parke panellerinin enine döﬂendi€i yönde en fazla 8 metre geniﬂli€inde döﬂeme yap›labilir.
Yukar›daki iki kurala ba€l› kal›narak, döﬂeme yap›lacak yerin bir profil plan› yap›l›r. Belirlenen yerlerden profillerle bölünür ve büyük
alanlar bu esasa göre döﬂenir. Ba€›ms›z bölümler kap› eﬂiklerinde profillerle di€er bölümlerden ayr›l›r.
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Zemin ve Oda Sıcaklığı ve Bağıl Nemin Kontrolü
Döﬂeme yap›lacak yerde sa€l›kl› bir uygulama yapabilmek için; hem zemin hem de ortam›n belli bir s›cakl›kta olmas› gerekir.
S›cakl›kla birlikte, ortam›n ba€›l neminin de belli bir oranda olmas› gerekir.
Döﬂeme yap›lacak zemin s›cakl›€› 		
Döﬂeme yap›lacak ortam›n s›cakl›€› 		
Döﬂeme yap›lacak ortam›n ba€›l nemi 		
Ölçüm, nem ve sıcaklık ölçüm cihaz› ile yap›l›r.

min 15 ˚C
min 18 ˚C
max % 75 olmal›d›r.

Max %75

Min 18°

Nem ve sıcaklık ölçme cihazı
Min 15°

Zemin ve Oda Sıcaklığının Kontrolü

Oda Ba€›l Neminin Kontrolü

Kot farklar› ve zemin farklar›n›n kontrolü: Döﬂeme iﬂleminin yap›laca€› yerde di€er kontroller yan›nda, zemindeki Kot farkl›l›klar› ve
mermer, seramik, hal› gibi zemin farkl›l›klar› kontrol edilip döﬂeme plan› ç›kar›lmal›d›r.

Zemin ve Kot Farkl›l›lar›n›n Belirlenmesi
16

Döşeme Yapılacak Yerde Diğer Bütün İşlerin Bittiğinin Kontrolü
Floorpan Laminat Parkenin döﬂenece€i yerde di€er bütün iﬂlerin bitmiﬂ olmas› gerekir. Parke döﬂeme iﬂlemi di€er iﬂlerden sonra en son
yap›lan iﬂ olmal›d›r.

Döşenecek Parkede Renk ve Desen Seçimi
Döﬂeme iﬂlemi yap›lacak yerde, müﬂterinin arzu ve istekleri do€rultusunda, duvar rengi, mobilya renk ve modeli, ortamdaki aksesuarlar
vs. göz önünde bulundurularak uygun bir renk ve desen seçimi yap›l›r.

Döşeme Yapılacak Yerin Ölçülmesi ve İhtiyaç Listesinin Çıkarılması
Döﬂeme yap›lacak yerde kontroller bittikten sonra, zeminin bir rölevesi ç›kar›l›r. Buna göre ihtiyaç duyulan malzemeler belirlenir. Fire
hesaplar› yap›larak Floorpan Laminat Parke ihtiyaç listesi belirlenir.

Döşeme Yapılacak Yere Floorpan Laminat Parke Döşeme
Sistem Elemanlarının Taşınması
• Floorpan Laminat Parke
• PE ﬁilte
• Kastamonu Entegre Süpürgelikler

Döşeme İçin Gerekli Alet ve Techizatın Sağlanması
• Nem ve S›cakl›k Ölçme Cihaz›
• Mastar
• Çekiç
• Vurma Takozu
• Testere veya Dekupaj
• Çektirme Demiri
• Mesafe Takozlar›
• Kurﬂun Kalem
• Hiza ‹pi
• Metre

17

Floorpan Laminat Parke Döşeme Sistem Elemanları
Döﬂeme alt› ﬂilte;
Bir taraftan ›s› ve ses yal›t›m› sa€larken, di€er taraftan zemindeki pürüzleri giderir. Bir taraftan ›s› ve ses yal›t›m› sa€larken, di€er
taraftan zemindeki pürüzleri giderir. ﬁilte kullan›m› 10 y›ll›k garantinin geçerlilik ﬂartlar›ndan biridir.

Kastamonu Entegre süpürgelikler;
Döﬂemenizin özellik ve fonksiyonlar›na göre de€iﬂik tip ve desenlerde üretilmiﬂtir.
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BÖLÜM 4
Uygulama

Döﬂenecek yüzey kuru olmal›, toz ve kirden ar›nd›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
Floorpan Laminat Parke; PVC, marley, linoleum, vinil, seramik, mermer vs. döﬂeme üzerine rahatl›kla döﬂenebilir.
Zeminde duvardan duvara hal› varsa, hijyenik nedenlerden dolay› montaj iﬂleminden önce sökülmelidir.
Floorpan Laminat Parke’nin ahﬂap zemin kaplamalar›ndan masif parke, laminat parke üzerine uygulanmas› yap›labilir.
Floorpan Laminat Parke; tuvalet, banyo, sauna gibi ›slak mekanlarda uygulanmamal›d›r.
Floorpan Laminat Parke; eski bir zemin kaplama malzemesinin üzerine kap› eﬂi€i veya kap›lar› de€iﬂtirmeden kolayca döﬂenebilir.
Floorpan Laminat Parke yüzer sistem döﬂendi€inden, zemine vidalanmaz, çivilenmez ve yap›ﬂt›r›lmaz.
Floorpan Laminat Parke Panellerinin uzun kenarlar›, döﬂenecek mekan›n uzun kenar›na paralel olacak ﬂekilde döﬂeme yap›lmal›d›r.
Floorpan Laminat Parke ›ﬂ›k kayna€›na paralel döﬂendi€inde en güzel görünümünü al›r. Koridorlarda ve küçük odalarda ›ﬂ›k kayna€›
dikkate al›nmaks›z›n uzun kenara paralel döﬂenir.
Döﬂenecek alan›n uzunlu€u 10 m, geniﬂli€i 8m’den fazla ise geçiﬂ profilleri ile bölümlere ayr›larak uygulama yap›l›r.
Uygulama öncesi ve uygulama an›nda hasarl› ve uygun olmayan paneller titizlikle ay›klanmal› ve kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Ayd›nlatman›n yetersiz oldu€u mekanlarda kesinlikle döﬂeme yap›lmamal›d›r. Döﬂeme yap›lacak mekan çok iyi ayd›nlat›lmad›€›
takdirde kesinlikle gece vakti döﬂeme yap›lmamal›d›r.

19

Polietilen Şiltenin Serilmesi
ﬁilte; ses, ›s›, nem izolasyonunu sa€lamak ve zemin pürüzlerini (2 mm’den
daha az) gidermek için parke döﬂenmeden önce parke panellerinin uzun
kenar›na paralel gelecek ﬂekilde serilmelidir. ﬁilteler yan yana birleﬂtirilerek
yap›ﬂt›r›lmal›d›r. Bu uygulama nem izolasyonu için gereklidir.

İlk Panelin Yerleştirilmesi
Döﬂeme iﬂlemi soldan sa€a do€ru yap›l›r. ‹lk panel z›vanas› duvar taraf›na
gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilir. Floorpan Laminat Parke do€al bir malzeme
oldu€undan, ortam s›cakl›€› ve neminden etkilenir. Buna ba€l› olarak çal›ﬂan
bir malzemedir. Bu yüzden duvarla parke panelinin aras›nda 15 mm aç›kl›€›
sa€layacak mesafe takozlar› yerleﬂtirilir. Böylece çal›ﬂma aral›€› sa€lanm›ﬂ
olur.

İlk Sıranın Son Panelinin Yerleştirilmesi
Birinci s›ran›n son paneli 180˚ döndürülüp desen taraf› üstte kalacak ﬂekilde,
yandaki panele (sondan bir önceki) lambalar› yüz yüze gelecek ﬂekilde
yanaﬂt›r›l›r. Duvar aç›kl›k mesafesi gözönünde bulundurularak üstten iﬂaretlenir
ve kesilir. S›ra sonundaki panel, çektirme demiri yard›m›yla s›k›ﬂt›r›l›r.

Duvardaki Eğriliklere İlk Sıradaki Panellerin Uydurulması
‹lk s›radaki paneller hiza ipi yard›m›yla ayn› hiza pozisyonuna getirilir. Duvardaki e€rilik ve çaprazl›klar hemen göze çarpacakt›r. En fazla aç›kl›ktan bir
miktar daha büyük bir takozla ilk s›radaki paneller duvardaki e€riliklere paralel
bir ﬂekilde çizilir ve kesilir. Kesme iﬂlemi el testeresi ile yap›lacaksa panelin
desenli k›sm› üstte, daire testere veya dekupajla yap›lacaksa panelin desenli
k›sm› altta olacak pozisyonda kesme iﬂlemi yap›lmal›d›r.
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İkinci Sıradaki İlk Panelin Yerleştirilmesinde İlk Adım
Döﬂenmeden önce Floorpan Laminat Parkelerin hasarl› olup olmad›€› kontrol
edilir. Hasara u€rayan paneller kesinlikle kullan›lmaz. Döﬂeme iﬂlemi soldan sa€a do€ru yap›l›r. Duvarla laminat parkelerin aras›na 15 mm aç›kl›€›
sa€layacak mesafe takozlar› yerleﬂtirilir. ‹ki k›sa kenar aras›ndaki mesafe
30cm’nin alt›nda olmamal›d›r. ‹lk s›radan kesilip artan panelin boyu 45 cm’den
uzun ise, ikinci s›raya bu kesilen parça ile baﬂlan›r.

İkinci Sıradaki İlk Panelin Yerleştirilmesinde İkinci Adım
Floorpan Parke Paneli 30˚ aç› ile di€er panelin derzine yerleﬂtirilir.

İkinci Sıradaki İlk Panelin Yerleştirilmesinde Üçüncü Adım
Aﬂa€› yukar› esneterek profillerin kilitlenme iﬂlemi devam ettirilir.
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İkinci Sıradaki İlk Panelin Yerleştirilmesinde Dördüncü Adım
Yuvaya tam oturdu€unda ve parkeler düz bir sat›h oluﬂturdu€unda
kilitleme iﬂlemi gerçekleﬂmiﬂtir.

İkinci Sıradaki İlk Panelin Yerleştirilmesinde Beşinci Adım
K›sa kenar da yine sahip olduklar› profilleri sayesinde kolayca kilitlenir.

Panelin Üstten Vurularak Oturtulması
Her bir s›ra döﬂendikten sonra k›sa ve uzun kenar birleﬂim yerlerinin üzerine takoz ve çekiç yard›m›yla vurularak s›k› geçme ve oturma sa€lan›r. Bu uygulama
yap›lmazsa birleﬂim yerlerinde Kot fark› olabilir.

Sıra Sonundaki Parça Panelin Yerleştirilmesi
S›ra sonunda kalan aç›kl›€a göre duvarla aras›nda 15 mm mesafe kalmas›na
dikkat ederek kesilen panel yerine konur. Panel çektirme demiri yard›m›yla
yerine oturtulur.
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Son Sıradaki Panellerin Duvara Uygun Şekilde Kesilmesi
Son s›raya gelindi€inde; en son eklenecek paneller, bir önceki s›rada bulunan
panellerin üzerine ayn› hizada desenli yüzey üstte olacak ﬂekilde yerleﬂtirilir.
Enine kesilmiﬂ bir parke parças› yard›m›yla ayn› hizada duvara paralel kalemle
yürütülerek paneller çizilir. Son s›radaki panellerin duvarla aras›nda 15mm
boﬂluk kalmas› gerekti€i unutulmamal›d›r. Kesme iﬂlemi 20. sayfada aç›klanan
prensiplere uygun olarak yap›l›r.

Panellerin Kalorifer, Su, Doğalgaz Borularına Uygun Şekilde Kesilip
Yerleştirilmesi
Montaj esnas›nda Floorpan Panelleri herhangi bir boru (kalorifer, su, do€algaz
vs.) etraf›nda kalmas› durumunda; geniﬂli€i yönünde kalan borunun merkezi
iﬂaretlenir ve boru ile panel aras›nda 15mm aç›kl›k kalacak ﬂekilde (parke
panelinde aç›lacak deli€in çap›, boru çap›ndan 30mm daha büyük olacakt›r)
delinir. Parça aç›l› olarak kesilip tutkallanarak çektirme demiri yard›m›yla
yerleﬂtirilir. Uzun kenarda kalan borularda ise parça 45˚ aç› ile kesilir. Tutkallanarak çektirme demiri yard›m›yla yerine oturtulur.

Kapı Kasalarına, Pervazlara Parke Panelinin Yerleştirilmesi
Kap› kasalar›na, pervazlara, dikmelere Floorpan Laminat Parkeyi yerleﬂtirmek
için; parke paneli polietilen ﬂiltenin üzerine ters çevrilerek konulur. Testere
yard›m›yla pervaz ve/veya kasa gerekli mesafeye kadar kesilip ç›kar›l›r.

Süpürgeliklerin Yerleştirilmesi
Floorpan Laminat Parkenin yüzey döﬂeme iﬂlemi bittikten sonra yine Floorpan
Laminat Parke için üretilen ayn› dekor ka€›d›na sahip süpürgelikleri çakma
iﬂlemine geçilir. Süpürgelikler kesinlikle parkeye çak›lmamal›d›r. Köﬂelere
uygulanacak süpürgelikler 45˚ aç› ile kesilmelidir. Montaj iﬂlemi biter bitmez
yüzey nemli bezle silinip kontrol edilmelidir.
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Profillerin Montajı
Kot Fark› Profilinin Montaj›
Bombeli Geçiﬂ Profilinin Montaj›
Düz Geçiﬂ Profilinin Montaj›
Bitiﬂ Profilinin Montaj›
Merdiven Profilinin Montaj›

Süpürgeliklerin Montajı
C Süpürgeli€in Montaj›
Geniﬂ C Süpürgeli€in Montaj›
Klipsli Süpürgeli€in Montaj›

Bordür Yapımı
Bordürün yap›laca€› döﬂenmiﬂ Floorpan Laminat Parke kenarlar› düzgün bir ﬂekilde çizilir ve elektrikli testere ile kesilir. Kesilen yerlere z›vana makinas› ile z›vana aç›l›r. Aç›lan z›vanalara lamba ç›tas› yerleﬂtirilerek lamba elde edilir. Bordür paneli z›vana taraf›ndan
yerleﬂtirilir. Köﬂelere gelen bordür panelleri düzgün bir ﬂekilde 45˚ aç› ile kesilir. 45˚ aç› ile kesilen k›s›mlara z›vana aç›l›r ve birine lamba
ç›tas› yerleﬂtirilerek lamba ve z›vana elde edilmiﬂ olur. Aç›l› kesimlerde kesimin hassas olmas› için, tablal› testere kullan›lmas› daha uygundur. Bordür yap›m› kiﬂinin iste€ine ba€l› olarak birçok alternatif içerir. Bordür yap›m›nda önemli olan uygun lamba ve z›vana yap›m›d›r.
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Floorpan Laminat Parkenin Alttan Isıtma Sistemlerine Uygulanması
Floorpan Laminat Parke alttan su ›s›tmal› sistemler üzerine problemsiz olarak döﬂenebilir. Floorpan Laminat Parke yüksek ›s› katsay›s›na
sahip oldu€undan ›s› geçiﬂini engellemez. Is›y› sabit bir ﬂekilde yüzeye homojen olarak da€›t›r. Bu özelliklerinden dolay› Floorpan
Laminat Parke, ›s›nma masraflar›n› di€er zemin kaplama malzemelerine göre önemli ölçüde azaltan ideal bir malzemedir. Yap›lan testler
sonucunda Floorpan Laminat Parkenin elektrikli ›s›tma sistemlerine uygulanması tavsiye edilmemektedir.

Ön Hazırlık
Zemin ﬁap›n›n At›lmas›: Zemin ﬂap›; Floorpan Laminat Parke uygulamas›na elveriﬂli olacak ﬂekilde standartlara uygun at›lmal›d›r.
Ön Is›tma iﬂlemi: Montaj iﬂlemine baﬂlamadan önce, zemindeki nemin uygun seviyeye getirilmesi için ön ›s›tma yap›lmal›d›r.
Beton Zeminler: Yeni bitirilmiﬂ yap›larda mevsim ﬂartlar›na göre 3 hafta dinlendirilmeye b›rak›ld›ktan sonra ön ›s›tma yap›lmal›d›r.
Ön ›s›tma iﬂlemi; 1. gün 12 saat 25°C ›s›tma iﬂlemi yap›l›r, gece ›s›tmaya son verilir. 2. gün 12 saat 35°C ›s›tma iﬂlemi yap›l›r, gece
›s›tmaya son verilir. 3. gün 12 saat 45°C ›s›tma iﬂlemi yap›l›r, gece ›s›tmaya son verilir. 4. gün 55°C ›s›tma iﬂlemi yap›l›r, 16. güne kadar
55°C’de ara vermeksizin ›s›tmaya devam edilir. 16. gün 12 saat 45°C’de ›s›tma yap›l›r, gece ›s›tmaya son verilir. 17. gün 12 saat 35°C
›s›tma yap›l›r, gece ›s›tmaya son verilir. 18. gün 12 saat 25°C ›s›tma yap›l›r, sistem dinlenmeye b›rak›l›r.
Nem miktar› max. 1,8 cm de€erinde olmal›d›r.
Anhidrid Zeminler: Yeni bitirilmiﬂ yap›larda mevsim ﬂartlar›na göre 1 hafta dinlendirmeye b›rak›ld›ktan sonra ön ›s›tma yap›lmal›d›r.
Ön ›s›tma iﬂlemi; beton zeminlerde oldu€u gibi yap›l›r.
Nem miktar›; max. 0.3 cm de€erinde olmal›d›r.
Zemin Kurulu€unun Testi: Is›tma iﬂleminin bitiminden 24 saat önce 50x50 cm boyutlar›nda polietilen film kenarlar›ndan bantlanarak
zemine yap›ﬂt›r›l›r. 24 saat sonra filmin içinde herhangi bir bu€ulanma olmam›ﬂsa, o bölgede zeminin rengi farkl› de€ilse zemin montaja
haz›rd›r.

Uygulama
Zemine Kraft Ka€›t Serilmesi: Alttan ›s›tma sistemlerinde polietilen ﬂilte ›s› kayb›na yol açar. Bu olumsuz durumu ortadan kald›rmak
için polietilen ﬂilte yerine düz veya ondüleli kraft ka€›t serilmelidir.
Döﬂeme iﬂlemi normal döﬂeme gibi yap›l›r.
Alttan ›s›tma sistemlerinde Floorpan Laminat Parke 27˚C’ye kadar uygundur. Yüzey s›cakl›€› ise 25˚C’yi geçmemelidir.
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BÖLÜM 5
Döşeme Yapılmış Floorpan Laminat Parkede Meydana Gelen
Olumsuzlukların Kaynağı ve Çözüm Yolları
Laminat Parkenin ﬁiﬂmesi
Floorpan Laminat Parke yüzeyinin tamam› veya önemli bir k›sm›nda ﬂiﬂme (bombe) meydana gelmesi durumda
• Duvarla parke aras›nda boﬂluk b›rak›lmam›ﬂt›r.
• Duvarla parke aras›nda yeterli boﬂluk b›rak›lmam›ﬂt›r.
• Duvarla parke aras›nda yeterli boﬂluk b›rak›lm›ﬂ, ancak mesafe takozlar› ç›kar›l›p al›nmam›ﬂt›r.
• Duvarla parke aras›nda yeterli boﬂluk b›rak›lm›ﬂ ancak sözkonusu boﬂlu€a herhangi bir cisim girmiﬂ ve parkenin s›k›ﬂmas›na neden olmuﬂtur.
Problem mesafe takozu veya herhangi bir fazlal›k cisimden kaynaklan›yorsa, bunlar al›narak parke uygun duruma getirilebilir. E€er
problem duvarla parke aras›nda yeterli boﬂluk b›rak›lmamas›ndan kaynaklan›yorsa, uygun boﬂlu€u sa€layacak ﬂekilde parke kenarlar›
kesilerek olumsuzluk giderilebilir.

Mesafe Takozları Kullanılmadan Yapılan Döşeme

Önce

Sonra

Mesafe Takozlar›n›n Al›nmamas›

Önce

Sonra

Laminat Parkede Düzensiz Dalgalanmalar
Parke yüzeyinde ayn› yerde konkav, konveks, düzensiz dalgalanma vs. gibi de€iﬂik oluﬂumlar›n ortaya ç›kmas›n›n nedeni; döﬂeme
uygulamas›ndaki hatalard›r. Özellikle mesafe takozlar›n›n kald›r›lmamas› veya bu pay›n unutulmas› laminat parke dalgalanmalara sebep
olabilir. Oda yüzeyindeki kullan›m ve parke üzerindeki a€›rl›klar dalgalanmay› art›r›c› etki yapabilir.
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Birleşme Yerlerinde Şişme
Floorpan Laminat Parke Panellerinin birleﬂme yerlerinde oluﬂan ﬂiﬂmelerin nedeni; ﬂiﬂmenin oldu€u bölgeye s›v› bir madde
dökülmüş olmasıdır. Floorpan Laminat Parkenin üzerine kesinlikle s›v› dökülmemeli ve aﬂ›r› ›slak bezle silinmemelidir.

Mevzi ﬁiﬂmeler
ﬁiﬂmenin oldu€u bölgeye s›v› bir madde dökülmüﬂtür. Floorpan Laminat Parkenin üzerine kesinlikle s›v› dökülmemeli ve aﬂ›r› ›slak bezle
silinmemelidir. K›sa kenarlar›n birleﬂmesi esnas›nda aﬂ›r› sert takoz darbesi uç k›s›mlarda ﬂiﬂmeye neden olur.

Floorpan Laminat Parkede Hareketlenme Dolay›s›yla Ses
Parkenin döﬂendi€i zemin uygun de€ildir. Zemin yeterli sertlikte de€ilse, parkede hareketlenmeye neden olacak ve bu durum parkenin
ses ç›karmas›na neden olacakt›r.

Birleﬂme Yerlerinde Kopma
Döﬂenen Floorpan Laminat Parkenin birleﬂme yerlerinde kopma olmas›n›n nedeni; döﬂeme ilke ve talimatlar›na uyulmas› ﬂart›yla,
• Zemin sertli€i yeterli de€ildir.
• Parke panelinde nem problemi vard›r. Döﬂeme yap›lan parke panelleri döﬂemeye uygun de€ildir.
• Click’in tam oturtulmamas›.
• Süpürgeliklerin parkeye çak›lmas›.
• ‹ki k›sa kenar aras› ba€lant› yerleri 30 cm’nin alt›nda olan uygulamalar kopmalara neden olur.
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BÖLÜM 6
Döşenen Floorpan Laminat Parkede Kontrol
Döﬂenmiﬂ Floorpan Laminat Parke, mesleki kurallara göre sadece ayakta durularak test edilir. Floorpan Laminat Parke, bir mobilya parças› de€ildir. Genellikle her gün kullan›lan ve üzerine yük binen bir kullan›m malzemesidir. Üst yüzeyde olabilecek talepler, bir mobilyada
oldu€u gibi olmas› mümkün de€ildir.
Zemin üst sath›n›n de€erlendirilmesi ayakta yap›l›r.
Zemin üst sath›n›n de€erlendirme ve ellenmesi için diz çökülmesi veya e€ilerek kontrol edilmesi halinde bu de€erlendirme geçerli de€ildir.
E€ik ›ﬂ›kla ayd›nlatma ve ›ﬂ›k k›r›lmas› efektleri de zemin döﬂemesinin de€erlendirilmesinde kullan›lamaz.
Çünkü bu metodlar da bir zeminin maksat tespitine tamamen ayk›r›d›r. E€er normal ayd›nlat›lm›ﬂ bir ortamda, ayakta durarak yap›lan
kontrolde herhangi bir olumsuzluk göze çarpm›yorsa, sözkonusu döﬂenmiﬂ. Floorpan Laminat Parke standartlara uygundur.
Sadece özel kalifiye temsilcilerin yapt›€› tespitler yeterli de€ildir. Mesle€in ve tekni€in tan›nm›ﬂ kurallar›, teori ve uygulamalarda
denenmiﬂ ve do€ru olarak kabul görmüﬂ tüm teknik kural ve tespitler çerçevesinde kontrolün yap›lmas› zaruri ve vazgeçilmez bir kurald›r.

BÖLÜM 7
Floorpan Laminat Parkenin Temizlik ve Bakımı
• Floorpan Laminat Parke günlük bak›mlarda elektrik süpürgesi ile temizlenir.
• Çok iyi s›k›lm›ﬂ tüy b›rakmayan nemli bez veya paspasla silinir.
• Püsküllü su damlatan paspaslar kullan›lmaz. Floorpan Laminat Parkeye sistre ve cila uygulanmaz.
• Floorpan Laminat Parke ev kimyasallar›na karﬂ› dayan›kl›d›r. Yaln›z temizlikte aﬂ›nd›r›c› kimyasallar kullan›lmamal›d›r.
• Boya, ya€, ruj, kalem, mürekkep, yap›ﬂt›r›c› vs. zor kir ve lekeler asetonla temizlenebilir.
• Montaj sonras›nda art›k tutkal lekeleri varsa, özel tutkal çözücü kullan›lmal›d›r.
• Trafi€in sürekli yo€un oldu€u mekan giriﬂlerine, kap› eﬂiklerine, yürüme yollar›na paspas veya yolluk konulmal›d›r.
• Ayakkab›lar›n beraberinde getirece€i kum, toz, çamur bariz bir z›mpara ve aﬂ›nd›r›c› etkisi yapar.
• Sabit veya hareket ettirilen mobilyalar›n ayak altlar›na plastik veya keçeden yap›lan parçalar konulmal›d›r.
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BÖLÜM 8
Floorpan Laminat Parkenin Tamiri
Bozuk ve Hasarl› Yerlerin Tamiri: Parke yüzeyinde meydana gelen hasarl› yer solventle iyice temizlenir. Parkenin desen ve rengine
uygun dolgu malzemesi ile doldurulur. Fazlal›klar temizlenir. Döﬂemede bulunan hasarl› panel tamir edilmeyecek durumda ise, hasarl›
panel de€iﬂtirilir. Ar›zal› elemente (veya elementlere) kadar sa€lam paneller sökülür. Sa€lam elementlerin sökülmesi esnas›nda diﬂleri
k›rmamak için yavaﬂça esneterek sökme iﬂlemi yap›l›r.

BÖLÜM 9
Sistem Yaklaşımı ve Garanti
Sistem: Floorpan Laminat Parke, PE ﬁilte, Tali Ürünlür, Kastamonu Entegre süpürgeliklerinden oluﬂan bir yer döﬂeme sistemidir.
Sistem yaklaﬂ›m› bir taraftan koﬂulsuz müﬂteri memnuniyetini sa€larken, belirtilen sürelerdeki garantinin olmazsa olmaz elemanlar›n›
oluﬂturmaktad›r.

Floorpan Laminat Parke Renk ve Desen Çeşitleri
Birbirinden farkl› renk ve desen çeﬂitleri.

Tali ürünler
PE şilte
Kastamonu Entegre süpürgelikleri

Floorpan Laminat Parke Kullanım İlkeleri
Floorpan Laminat Parkenin AC3 s›n›f›nda üretimini yapt›€› (EN normlar›nda da belirtildi€i üzere) laminat parke; konutlar›n (›slak zeminler
hariç) her türlü alanlar›nda ve çok yo€un olarak kullan›lmayan iﬂyeri ve ofislerde, AC4 s›n›f› ise daha yo€un olarak kullan›lan iﬂ yerlerinde
uygulanmal›d›r.
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BÖLÜM 10
Yetkili Döşeyici Personelin Donanımı
Yetkili Döﬂeyici Kimlik Kart›

ADI:
SOYADI:

Görsel Temsilidir.

Döﬂeme için Gerekli Araç ve Gereçler
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BÖLÜM 11
Uygulama Öncesi ve Sonrası Belge ve Dökümanların Doldurulup
İlgili Yerlere ve Kişilere Verilmesi
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Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar
• Herhangi bir ﬂekilde hasar görmüﬂ, ambalaj› aç›lm›ﬂ, birinci kalite olmayan ürünler garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
• Ürünlerin teslim veya montaj›n› yetkili bayi elemanlar›n›n yapmamas›, montaj talimatlar›na ve kalite el kitab›na uyulmamas›.
• Bak›m ve montaj talimatlar›na ayk›r› yanl›ﬂ uygulamalardan do€an hasarlar›n oluﬂmas›. Garanti belgesi üzerinde tahribat yap›lmas›.
• Garanti belgesinin herhangi bir nedenle baﬂkas›na devri.
• Ürün garanti belgesi ile birlikte faturas›n›n veya fotokopisinin ibraz edilmedi€i durumlarda garanti belgesi geçerli de€ildir.
• Kastamonu Entegre A€aç Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin ürün inceleme ve bunun için üçüncü kiﬂileri yetkilendirme hakk› sakl›d›r.
• Floorpan Laminat Parkenin öngörülen d›ﬂ›nda kullan›ma maruz b›rak›lmas› durumunda garanti kapsam›ndaki hak ve talepler ortadan kalkar.
• Garanti d›ﬂ›ndaki servis ve destek hizmetleri, ücret karﬂ›l›€›nda ana bayiler taraf›ndan yap›l›r.

Önemli Notlar
• Hasar görmüﬂ, ambalaj› bozulmuﬂ ürünleri teslim almay›n›z.
• Ürünlerin montaj› ve servisini yetkili bayilerin uzman teknisyenlerine yapt›r›n›z. Onayl› garanti belgenizi faturan›zla birlikte al›n›z.
• Kullan›lan tüm yard›mc› malzemelerde (Süpürgelik) “Kastamonu Entegre” markas›n› aray›n›z.
• Ürün iadelerinde mevcut sto€a göre ürünün renk olarak muadili verilebilir.
• Floorpan Laminat Parke ile ilgili tüm teknik bilgileri “Floorpan Laminat Parke Kullanım Kitapçığı’nda” bulabilirsiniz, yetkili bayilere
dan›ﬂabilirsiniz.

Bakım, Kullanım ve Temizlik Önerileri
• Özellikle çok yo€un kullan›m›n oldu€u mekan giriﬂlerine, kap› eﬂiklerine, yürüme yollar›na paspas koyunuz. Bu uygulama ürününüzün
ömrünü art›racakt›r. Zira kum çamur gibi malzemeler ürün için aﬂ›nma etkisi yapmaktad›r.
• Sabit veya hareket ettirilen mobilyalar›n ayak altlar›na plastik veya keçeden yap›lan parçalar konulmal›d›r.
• Floorpan Laminat Parkenin kendi nemini kaybetmemesi ve insan›n kendini rahat hissetmesi için yaklaﬂ›k %50-60 ba€›l hava nemi ve
20˚C oda sıcaklığı olan bir ortam gerekir. Havan›n nemi bunun alt›na düﬂecek olursa elektronik hava nemlendiricinin kullan›m› tavsiye edilir.
• Floorpan Laminat Parke yerden ›s›tma sistemleri için uygundur. Ancak zemin s›cakl›€›n›n 28˚C’yi geçmemesi gerekir. Ayr›ca zeminin
döﬂemeden önce rutubeti %2’yi aﬂmamal›d›r. Sistemdeki zemin testleri ve uygulamalar kalite el kitab›ndaki talimatlara göre yap›lmal›d›r.
• Floorpan Laminat parke, günlük bak›mlarda elektrikli süpürge ile temizlenir.
• Günlük kullan›m d›ﬂ›ndaki temizlik uygulamalar›, çok iyi s›k›lm›ﬂ, tüy b›rakmayan mikro elyafl› bezle temizli€i yap›l›r. Hiçbir zaman uzun
süre boyunca nemli veya ›slak b›rak›lmamal›d›r. Sadece uygun temizleme malzemelerini, ahﬂap için haz›rlanan temizleyici s›v›lar› tercih
ediniz. Tabaka oluﬂturan cila ve kimyasal malzemeleri kullanmay›n›z.
• Floorpan Laminat Parke’yi bayinizden sat›n ald›€›n›zda “Floorpan Laminat Parke Kullanım Kitapçığı’nı” isteyiniz.
• Floorpan Laminat Parke leke tutmaz ancak olas› zor ç›kan lekeler için özel parke temizleyicileri kullan›labilir.
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Garanti Şartları
Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamaktadır. Floorpan Classic Laminat Parke garanti süresi konutlarda 10 yıl, işyerlerinde
5 yıldır. Floorpan Natural ve Floorpan Register Laminat Parke garanti süresi konut ve işyerleri için 10 yıldır. Floorpan Sun Laminat Parke
konut ve işyerleri için 5 yıldır. Mal›n teslim tarihi ve ihbar tarihi ise, mal›n tüketiciye teslim edildi€i an olan fatura irsaliyesi ile mal›n teslim
edildi€i husususun imza alt›na al›nd›€› andan itibaren baﬂlar.
Garanti kapsam›nda bulunan mal›n ar›zas›n›n imalat hatalar›ndan dolay› ortaya ç›kmas› halinde, ürünün garanti süresi içinde, gerek
malzeme gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde; iﬂçilik masraf›, de€iﬂtirilen parça bedeli ya da baﬂka herhangi bir ad
alt›nda, hiçbir ücret talep etmeksizin onar›m yap›l›r.
Ürünün garanti süresi içinde ar›zalanmas› durumunda garanti kapsam›nda kalmak kayd› ile onar›mda geçen süre garanti süresine eklenir.
Ürün onar›m süresi en fazla 30 iﬂ günüdür. Bu süre ürünün servis birimine, servis biriminin olmamas› durumunda ürün sat›c›s›, anabayi,
bölge bayisi veya üretici firmaya bildirim tarihinden itibaren baﬂlar. Garanti belgesi ile ilgili ç›kabilecek problemler için Sanayi ve Ticaret
Bakanl›€› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü€ü’ne baﬂvurulabilir.
Garanti devredilemez. Verilen garanti hiçbir ﬂekilde amaç d›ﬂ› kullan›mlarda geçerli de€ildir.
Garanti belirtilen süre içerisinde ve yanl›zca üründe meydana gelecek ar›za için geçerlidir. Bunun d›ﬂ›nda herhangi bir isim alt›nda hak ve
tazminat talep edilemez. Floorpan Laminat Parkenin, teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen garanti süresi içinde kalmak kayd›yla
ayn› ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas› durumunda ve tamirin yap›lamad›€› durumlarda
Floorpan Laminat Parkenin bedelsiz de€iﬂimi yap›l›r.
Floorpan Laimnat Parke ürünleri üreticisi olan ﬂirketimizin ve sat›ﬂ› yapan ana bayilerimizin müteselsil garantisi alt›ndad›r.
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BÖLÜM 12
Floorpan Laminat Parke Garanti Belgeleri

GARANT‹ BELGES‹
De€erli Müflterimiz;
Ürünümüzde meydana gelebilecek ar›zalar için önce, bulundu€unuz bölgedeki ana bayimize baflvurunuz.
Bayimiz, ar›za karfl›s›nda yetersiz kald›€› taktirde, flikayetlerinizi Kastamonu Entegre A€aç San. Tic.
A.fi.’ye bildirebilirsiniz. Ar›za en k›sa zamanda giderilecektir. Lütfen, garanti belgenizi, yetkili sat›c›ya, sat›n
ald›€›n›z anda onaylat›n›z. Ürününüzün kullan›m› ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen, yetkili sat›c›n›za baflvurunuz.

Cemalettin ‹LHAN
Kalite Koordinasyon Müdürü

Haluk YILDIZ
Genel Müdür

Sat›fl Tarihi / Fatura No ve Tarihi :
Afl›nma S›n›f› :
M2’si :
Sat›c› Firma Ad› :
Adresi :

Tel :
Firma Yetkilisi :
Döşeyen Teknisyen Ad› :
Sorumlu Teknisyen Ad› :

SATICI F‹RMA KAfiES‹

www.keas.com.tr
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kalite@keas.com.tr

www.ﬂoorpan.com.tr

KastamonuEntegre.A.S

GARANT‹ BELGES‹
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