Popravilo plavajočih talnih oblog

POPRAVILO PLAVAJOČIH TALNIH OBLOG s Corkloc® brezlepilnim sistemom polaganja Corkcomfort plavajoče talne obloge in Woodcomfort plavajoče talne obloge

Popravilo poškodovane deske plavajoče talne obloge:
Možnost A: Odstranitev deske
Poškodovana, ali napačno položena deska, se lahko odstrani na sledeč način:
a)
b)

Odstranite zaključno letev.
Odstranite vse deske dokler ne pridete do tiste, katero je potrebno zamenjati.

Opozorilo:
Deske je potrebno dvigniti ali potisniti ven iz zaskočnega zatiča; nikoli jih ne upogibajte navzdol proti njihovemu zatiču.
Ne pozabite zložiti desk s pravo stranjo proti steni (kjer je bil CorkLoc® sistem odrezan), da boste znali vrniti deske na svoje položaje.
Možnost B: Rezanje deske
Sledeča orodja in materiali so potrebni, da se odstrani nameščene deske:
Električna ročna žaga, nož, dleto, kladivo, lepilo (PVA lepilo, razred D3).

1. Da bi odstranili desko, jo morate

2. Uporabite leseno dleto, da bi

prežagati s krožno žago.

odstranili kotne kose.

Nastavite žago na natančno globino
deske, da tako preprečite, da bi
prerezali polietilen folijo ali taln0
podlago. Vstavite nov kos polietilen
folije, če ste jo v tem proceu
poškodovali.
3. Odstranite kose deske.

Bodite izredno pozorni, da se, ko
odstranjujete poškodovano desko,
izognete poškodovanju sosednjih
desk in spojev.

4. Odrežite zatiče na krajši in daljši
strani nove deske.

5. Odrežite utor na krajši in daljši

6. Nanesite W-185 lepilo na krajši

strani nove deske.

in daljši utor nove deske.
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7. Nanesite lepilo Wicanders® W-

8. Popravljeno desko položite na

185 ali PVA razred D3 lepilo tudi na

mesto tako, da najprej položite stran

krajši in daljši utor položenih plošč.

z utorom in pritisnite z roko.

9. Namestite nekaj težjega na
popravljeno desko, da bo ostala na
mestu.
Da bi lepilo popolnoma prijelo, se
ogibajte hoji po popravljeni deski.

OPOZORILO: Če so bila tla po polaganju lakirana, morate, še preden nalepite ploščo, nanjo nanesti enako število plasti laka, ko jih je nanešenih na
preostala tla, da bi se tako dosegla enotna površina.
Potem, ko se lepilo posuši, je potrebno po čiščenju tal, nanesti eno plast laka ali Power Polish-a na celotna tla.
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