
 

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO PARKETARSKIH DEL IN GARANCIJA  

1.  PRED POLAGANJEM 

1.1  Maksimalna dovoljena vlažnost cementni estrih 1,9 % 

Maksimalna dovoljena vlažnost anhidridni estrih 0,2 % 

1.2  Estrih" mora biti izoliran v skladu s predpisi 

1.3  Maksimalna dovoljena vlažnost lesa (parketa; 8 - 10 % ± 2 % kontrolira se tudi parket iz sredine parketa 

1.4  Površina mora biti ravna, ustrezne trdote brez razpok ne preveč groba ter očiščena. 

1.5  Klimatski pogoji v prostoru morajo biti primerni, prostor ne sme biti izpostavljen 

prepih,minimalna 

        temperatura ozračja mora biti 18° 

1.6     Vsa ostala dela morajo biti zaključena. 

1.7     V prostoru kjer se izvajajo parketarska dela ne sme biti drugih izvajalcev. 

2.  PO POLAGANJU 

2.1  Po zaključku polaganja se po površina ne hodi ali se jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur. 
2.1  Po položitvi parketa mora le ta mirovati od 15 do 30 dni (oz. če polagalec ne oceni drugače). 

2.3  V času mirovanja parketa (iz točke 2.2) se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala parket 

        ali povzročila madeže (silikon, olje. apno  ). Previdnost velja tudi hoji po parketu 

2.4  Prostor je potrebno zavarovati pred vstopom dodatne vlage 

        temperatura prostora 18*C - 21*C 

        relativna zračna vlažnost 50 %  -  65 %) 

3.  GARANCIJA 

3.1  Garancija za delo in material je 1 leto. 

3.1a.   Za vgrajene materiale in opremo ter izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

3.2  Garancija se ne upošteva v primerih 

oksidacije lesa (parketa) 

odrgnin laka s topimi predmeti (premikanje pohištva, pisarniških stolov s kolesci, odrgnin domačih živali, 

žebljev,kamenja na podplatih in stekla... ). 

zlitja tekočin (voda, kislin -e  ) 

uporabe vode in detergentov pri čiščenju parketa 

delovanja lesa (parketa) v predhodnem obdobju poletje - zima 

delovanje lesa (konkavne oblike) zaradi previsoke in nizke relativne zračne vlažnosti ali slabe 

hidroizolacije estriha. ter ostalih prehodov 

delovanja lesa v predelih, kjer so v estrihu vgrajene cevi za centralno 

kurjavo. 
BREZ VLAŽILCA PROSTOROV V PREHODNIH OBDOBJIH 

4.  VZDRŽEVANJE PARKETA 

4.1       Priporočamo nakup hidrometra za stalno kontrolo klimatskih pogojev v prostoru 

4.2     Za zaščito oljenih površin priporočamo mila, ki so temu namenjena. 

4.3      Za čiščenje parketa uporabljamo dobro ožeto krpo, sesalec ali metlo. (Parketa ne smemo prekomerno     

močiti.) 

 

Izvajalska organizacija je dobro seznanjena z vsemi veljavnimi predpisi in standardih, ki jih upošteva pri svojem delu. 

 


