Co trzeba wiedzieć o parkietach:
1. Drewno jest tak specyficznym materiałem, że nie możliwym jest uzyskanie 100%
powtarzalności efektu wizualnego jaki daję wykończona drewniana podłoga. Dlatego
np.: wykonane dwie podłogi z tego samego materiału i przy użyciu tej samej techniki
mogą się nieznacznie różnić po miedzy sobą.
2. Parkiet w zależności od zastosowanego gatunku drewna posiada różną twardość
dlatego warto przed wyborem gatunku drewna skonsultować nasz wybór z
doświadczonym doradcą informując go o charakterze pomieszczenia.
3. Trzeba pamiętać że stosowana chemia podłogowa powinna być prawidłowo dobrana
do rodzaju stosowanego drewna. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania
egzotycznych gatunków drewna.

Co trzeba zrobić przed położeniem parkietu:
1. Przed położeniem parkietu trzeba określić rodzaj podłoża na którym będzie układana
podłoga. Podłoże pod parkiet powinno być gładkie, mocne, oraz pozbawione tzw.
spękań.
2. Samo podłoże powinno posiadać odpowiednią wilgotność powyżej którego nie
powinno się układać parkietu dla podłoży cementowych jest to wartość max CM= 2%.
3. Podłoże powinno być zabezpieczone izolacją antywilgociową chroniącą przed
wilgocią kapilarną.
4. Pamiętać trzeba o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych wokół podłogi. Szczeliny te
zostaną ukryte podczas wykańczania listwami.
5. Podczas łączenia parkietu z innym materiałem pomiędzy tymi dwoma materiałami
należy pozostawić wolną przestrzeń, która zostanie przykryta listwą maskującą.
Istnieje również metoda uzupełniania takich szczelin materiałami mogącymi
pochłaniać wibracje czy ewentualne ruchy np. po przez wypełnienie korkiem.

Co trzeba wiedzieć gdy już mamy położony parkiet:
1. Należy pamiętać że pomimo lakier powierzchniowo może wydawać się suchy to
faktycznie czas jaki upływa do pełnego utwardzenia wynosi ok. 14 dni.
2. Po lakierowaniu podłogi nie należy jej przykrywać do czasu pełnego wyschnięcia i
utwardzenia się lakieru.
3. W okresie utwardzania się lakieru nie powinno się konserwować podłogi żadnymi
pastami.
4. Nie należy również pozostawiać po położeniu podłogi bez obciążenia (np.; zamknięcie
pomieszczenia na kilka dni) gdyż może to powodować wypaczenie klepek
parkietowych.
5. Ponieważ drewno jest materiałem organicznym jest ono czułe na wilgoć dlatego
ważne jest zachowanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu w granicach
55÷60 %. W okresie zimowym w pomieszczeniach w których temperatura przekracza
21°C zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza.
6. Aby zabezpieczyć lakier przed rysowaniem zaleca się przyklejenie do elementów
wyposażenia które są przemieszczane po podłodze podkładek filcowych.

