دستور کار نصب کف پوش مدل ( topbambooبه روش کلیک)
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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.
● توصیه می شود از الیه نازک پلی اتیلن ضد رطوبت (با ضخامت
حداقل 0/2میلیمتر) استفاده شود .این الیه ها بایستی 30سانتیمتر
همپوشانی داشته باشند.
● از یک الیه فوم پلی اتیلن جهت زیرکار استفاده شود.

توجه شود
● بامبو یک محصول طبیعی است ،بنابراین نواسانات در رنگ و
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فاصله بندی
● این نوع کف پوش هم به صورت بدون چسب (شناور بر
روی فوم) طبق همین دستورالعمل و هم به همراه چسب
مخصوص و توسط نصاب متخصص قابل نصب می باشد.
● بامبو و چوب مواد طبیعی هستند ،پس تحت تأثیر رطوبت
هوا قرار خواهند گرفت .باال رفتن رطوبت هوا باعث واکشیدگی
و خشک شدن هوا باعث همکشیدگی بامبو می شود و با توجه

و نگهداری مناسب به طول قابل مالحظه ای افزایش
خواهد یافت .از شرکتی که کف پوش را تهیه کرده
در مورد ماده مناسب جهت نظافت و نحوه نگهداری
و مراقبت حتماً سوال کنید.

که فاصله الزم بین کف پوش ها تا دیوارها ،لوله ها ،چهارچوب

شاخه ی قرنیز توسط پیچ یا گیره به نحوی کنار

درب ها و غیره در نظرگرفته شود .این فاصله بین 10تا 15

دیوار نصب می شود که مانع حرکت طبیعی

میلیمتر می باشد .اگر عرض محل نصب بیشتر از  7متر و

کف پوش ها نشود .چنانچه قرنیز روی کف پوش

طول آن بیش از  12متر باشد ،فاصله ی بیشتر منظور خواهد

فیکس شود ،به دلیل اینکه جلوی حرکت طبیعی

شد.

کف پوش را می گیرد ،باعث ایجاد خسارت می شود.

گرمایش از کف
● این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف
با شرایط ویژه قابل نصب می باشد .لطفا فایل مربوط به
سیستم گرمایش از کف را مطالعه کنید.

نصب
(شماره بندی مربوط به تصاویر باال می باشد)

 -1نخستین قطعه را در سمت چپ اتاق به گونه ای قرار دهید

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

 -2قطعه دوم را در امتداد قطعه اول و با زاویه کمتر از 45

درجه رنگ بسته ها یکی است .هر کد کاال ممکن است درجه رنگش

درجه جا بزنید و سپس فشار دهید و به همین ترتیب در همین

روشن ) ،(Lمتوسط ) (Mو یا تیره ) (Dباشد.

امتداد بقیه ردیف را نصب کنید.

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

 -3ردیف دوم را با یک قطعه بریده شده شروع کنید ،و زیر آن

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

گوه مخصوص قرار دهید.

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

 -4قطعه بعدی از قسمت سر آن در امتداد قطعه باالیی ،در

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

زاویه کمتر از  45درجه قرار دهید و به قسمت پایین فشاردهید

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

و همزمان زبانه طولی قطعه را نیز جا بزنید.

استفاده از چسب نواری و برداشتن آن ،مراقبت الزم ازسطح

 -5هنگام ضربه زدن با چکش به قطعات کف پوش با احتیاط

مبلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانده شود.

نظافت و نگهداری :عمر مفید کف پوش با نظافت

به نوسان رطوبت هوا در فصول مختلف سال ،بسیار مهم است

مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود . .مطمئن شوید که

کف پوش ها به عمل آورید.

نگهداری و نظافت

قرنیز

که سمت زبانه در سمت مخالف دیوار قرار گیرد.

● برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها ،زیر پایه
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کامل از یک قطعه میانی استفاده کنید .گوه نصب را از زیر
قطعه برداشته و آرام قطعه را به سمت کف اتاق فشار دهید و
به همین ترتیب نصب بقیه قطعات را ادامه دهید.

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

 -6برای اندازه گیری عرض تخته های ردیف آخر ،یک تخته

خروجی محل از پادری مناسب استفاده شود.

را از جهتی که پشت آن به باال باشد و زبانه آن مقابل دیوار

شرایط مطلوب اتاق

باشد را روی ردیف آخر نصب شده قرار دهید به نحوی که

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

زبانه آن در جهت مخالف دیوار باشد .یک تخته یدکی را روی

درصد باشد.

تخته ای که قرار است بریده شود قرار دهید و آن را روی تخته

● درخالل زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه

مورد نظر بغلتانید تا به دیوار برسد و سپس با یک مداد در

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

امتداد تخته یدکی عالمت گذاری کنید ،میزان فاصله بندی تا

بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی

دیوار فراموش نشود.

استفاده شود .در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است،

 -7تخته آخر که باید بریده شود را در امتداد خط

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

عالمت گذاری مداد برش دهید.

شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود ،امکان پیچش ،واکشیدگی و

 -8تخته آخر با استفاده از ضربه چکش و ابزار قالب شکل

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

(مانند آنچه در تصویر می بینید) جا بزنید .گذاشتن قطعات

جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

برای ایجاد فاصله بندی با دیوار فراموش نشود.

مالحظات بیشتر
ضمن انجام همه ی مالحظات برای اجرای نصب
دقیق ،شرایط هر پروژه (موقعیت ،زیرسازی و
روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه
می باشد .در صورت هر گونه ابهام ،با توزیع کننده
مشوررت گردد.

