دستور کار نصب کف پوش مدل bambooindustriale
قبل از نصب
● اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند .برای این منظور
کفپوش ها را در کف محل نصب آن ،به مدت  48ساعت قرار دهید.
در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند،
دمای اتاق حدود  18تا  20درجه سانتیگراد و رطوبت آن 50تا 65
درصد باشد.
● لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب
شود حداقل دمایش حدود  18درجه سانتیگراد باشد .سطحی که
کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز ،خشک ،تمیز ،بدون ترک
خوردگی ،محکم و با ثبات باشد.
● رطوبت بیش از اندازه ،باعث آسیب دیدن کف پوش می شود.
حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب
می شود برای سیمان  1/8درصد ،برای تخته خرده چوب (نئوپان)
 7تا  9درصد و برای سطوح گچی کف حدود  0/3درصد می باشد.

چسب زنی

پرداخت و پوشش نهایی کف پوش

● پشت هر دسته با یک مداد عالمت گذاری شده است .برای

● بعد از خشک سفت شدن چسب ،سطح کف پوش

مدل های دانسیته (رنگ طبیعی ،رنگ کارامل یا رنگ

بایستی سنباده و بتونه کاری شود.

شکالتی) سمت پشت آن سه ردیف چسب نواری و سمت

● مرحله اول سنباده کاری با سنباده زیرکونیوم

روی آن یک ردیف چسب نواری دارد.

شماره  40و به صورت قطری انجام می شود.

● هر قطعه نواری شکل ممکن است مقدار کمی انحنا داشته

● مرحله دوم سنباده کاری با سنباده شماره  60و

باشد که باعث فاصله بین نوارها شود .این انحنا برای کف پوش

درجهت عکس سنباده کاری مرحله اول انجام

مدل  Industrialeکامالً طبیعی است.

می شود.

● این مدل کف پوش بایستی به طور کامل به کف اتاق

● سپس سطح کف پوش یک یا دو بار بتونه کاری

چسبانده شود .این کف پوش می تواند به صورت مستقیم

می شود .فاصله های بین نوارهای کف پوش توسط

روی کف محل (مثل سیمان یا سطح گچی) اگر کامالً تراز،

بتونه مناسب و خاک اره حاصل از سنباده کاری

بدون ترک ،خشک ،تمیز ،محکم و با ثبات باشد چسبانده

مراحل قبل کامالً پر شود .برای دستیابی به بهترین

شود.

نتیجه ،بتونه دو جزیی توصیه می شود .برای مدل

● این روش نصب نیازمند مواد خاص و مهارت می باشد .برای
نصب حتماً از نصاب متخصص شناخته شده استفاده کنید.
● چسب توصیه شده :پلی اورتان دوجزئی توصیه می شود.

شکالتی دانسیته استفاده از بتونه های آماده که
کامالً با رنگ کف پوش هماهنگی دارد توصیه
می شود.

لطفاً توجه شود برداشتن چسب سفت شده از روی سطح الک

توجه شود

● بعد از خشک شدن مرحله بتونه کاری ،یک

خورده کف پوش فقط به صورت مکانیکی امکان پذیر است

● بامبو یک محصول طبیعی است ،بنابراین نواسانات در رنگ و

مرحله سنباده کاری با شماره  100به صورت کامالً

که باعث آسیب زدن به سطح کف پوش می شود .بنابراین

ساختار آن وجود دارد .پس می بایست ترکیبی از کارتن های

موازی با الیاف و یا با زاویه  10تا  15درجه انجام

چسب های باقیمانده روی سطح کف پوش را قبل از سفت

مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود.

شود .یک مرحله سنباده با شماره  100تا  120نیز

شدن کامالً تمیز کنید.

● قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان

● برای سطوح کف که خلل و خرج زیادی دارند ،چسب هایی

توصیه می شود.

رطوبت ،اندازه ،رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند .هیچ شکایتی

● سنباده کاری لبه ها با دستگاه سنباده لبه ،ابتدا

با مقدار آب کمتر یا حالل کمتر توصیه می شود.

با سنباده شماره  40و سپس با سنباده شماره 60

پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.

● چسب های االستیک پلی اورتان یک جزیی و یا چسب نوع

● مدل های شکالتی :تمام مواد چوبی ترمو شده (حرارت دیده) و

 Silanفقط در صورتی استفاده می شود که مقاومت برشی

نیز بامبو ترمو شده ،وقتی در معرض اشعه  UVنور خورشید قرار

آن ( )TSبیشتر از  1/4 N/mm²باشد (در شرایط سه روز در

می گیرد کمی روشن تر می شود.

الک ،روغن یا واکس پرداخت نهایی شود .برای

دمای  23درجه سانتی گراد و  50درصد رطوبت) و ازدیاد

● جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش ،مرحله نصب آن

طول برشی آن ( )Yبیشتر از ( 0/5در شرایط سه روز در دمای

اعمال روغن باید توجه کرد که بامبو یک ماده

می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود .هنگام

متراکم (به خصوص مدل دانسیته آن که خیلی

 23درجه سانتی گراد و  50درصد رطوبت) باشد .از

استفاده از چسب نواری و برداشتن آن ،مراقبت الزم ازسطح کف

متراکم است) می باشد ،بنابراین الیه ی روغن

توزیع کننده چسب اطالعات کامل تر بخواهید.

بایستی نازک باشد و اجازه دهیم دست اول روغن

پوش ها به عمل آورید.

و بعد از آن با سنباده شماره  100انجام می شود.
● کف پوش بامبو  Industrialبایستی توسط

کامالً خشک شده وسپس دست بعدی اعمال شود.

● برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها ،زیر پایه
مبلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانده شود.

گرمایش از کف

● برای محافظت در برابر گرد و غبار ،خاک و ماسه ،در ورودی و

● این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف

خروجی محل از پادری مناسب استفاده شود.

با شرایط ویژه قابل نصب می باشد .لطفا فایل مربوط به
سیستم گرمایش از کف را مطالعه کنید.

برای الک زدن مدل دانسیته ،باید ابتدا از یک
پرایمر استفاده کرد .لطفاً با توزیع کننده رنگ و
روغن مشورت کنید.

نگهداری و نظافت

شرایط مطلوب اتاق

نظافت و نگهداری؛ عمر مفید کف پوش با نظافت

● دمای اتاق بین  18تا 20درجه سانتیگراد و رطوبت هوا  50تا60

و نگهداری مناسب به طول قابل مالحظه ای افزایش

درصد باشد.

خواهد یافت .از شرکتی که کف پوش را تهیه

● در خالل زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت

کرده اید در مورد ماده مناسب جهت نظافت و نحوه

نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرامیکی پر از آب بر روی رادیاتور

نگهداری و مراقبت حتماً سوال کنید.

یا بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی
استفاده شود .در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است،

مالحظات بیشتر

عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد .در مکان هایی که

ضمن انجام همه ی مالحظات برای اجرای نصب

شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیچش ،واکشیدگی و

دقیق ،شرایط هر پروژه (موقعیت ،زیرسازی و روش

حرکت کف پوش وجود دارد .لذا می بایست از یک رطوبت سنج

های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد .در

جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

صورت هر گونه ابهام ،با توزیع کننده مشوررت
گردد.

