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Коли на ринку будівельних матеріалів з'явився ламінат, ремонт житлових приміщень став
набагато простіше і доступніше. Основна причина такої популярності ламінатних
покриттів полягає в легкості і простоті їх монтажу. Крім того, сьогодні на ринку
представлено величезну кількість колірних відтінків і фактур ламінату.

Для того, щоб ламінатне покриття служило вам довго і не доставляло незручностей,
потрібно при його укладанні дотримуватися певних правил.      Перш за все, потрібно
поклопотатися про звукоізоляцію підлоги, покритої ламінатною дошкою. Якщо монтаж
ламіната проводиться на бетонну або покриту керамічною плиткою підлогу, то на нього
спочатку укладається шар поліетиленової плівки для захисту від зайвої вологи. Плівка
повинна бути розміщена перпендикулярно дошкам ламіната, а шви з'єднання – склеєні. В
тому випадку, якщо укладання ламіната здійснюється на дерев'яне покриття або
лінолеум, то необхідності в гідроізоляції немає.

Наступним етапом після укладання гідроізоляції (або без неї) є укладання встик
спеціального шумопоглинаючого покриття шаром в 2-6 мм. У такого покриття подвійне
призначення: по-перше, - це звукоізоляція, по-друге, воно згладжує нерівності поверхні
підлоги, що дуже важливо при укладанні ламінату. Та варто пам'ятати про те, що не
можна використовувати два і більш настили шумопоглинаючого матеріалу, оскільки
інакше може створитися перепад висоти між ламінатной дошкою і підлогою, що
спричинить за собою переломи ламінатного покриття.

Наступний етап – це підготовка до безпосереднього укладання ламінатної дошки. Перед
укладанням ламінат обов'язково повинен стати таким же по температурі і вологості, як і
приміщення, в якому він вмонтовуватиметься. З цією метою ламінат залишають
розпакованим на 48 годин в тому приміщенні, де він укладатиметься при температурі не
менше 18° С. При укладанні ламінату в холодну пору року приміщення обов'язково
повинне опалюватися. Якщо майстри, які проводять у вас укладання ламінату,
наполягають на неповільному його укладанню, то не довіряйте їм, інакше така слабкість
приведе до неминучої деформації покриття.

Після підготовки ламінатної дошки, можна приступати до її безпосереднього укладання.
Монтаж ламінату проводять на чисту і рівну підлогу, шорсткість поверхні допускається
тільки в межах до 1 мм, інакше пластини ламінату можуть ламатися в місцях з'єднання.
Укладання ламінату на різні килимові покриття не допустиме. Укладання на лінолеум або
паркет можливе тільки в тому випадку, якщо вони ретельно закріплені і відповідають
вимогам, що пред'являється виробником ламіната до поверхні для укладання.

Варіантів укладання ламінату існує в основному три – вздовж стіни, перпендикулярно їй,
по діагоналі. Кожний з варіантів укладання направлений на те, щоб зорово змінити
пропорції приміщення і виділити окремі деталі. Звичайно укладання починають

 1 / 2



Правила укладання ламінату
26.08.2011 09:15

проводити від стіни, залишаючи 1 см зазору, і фіксуючи ламінатне покриття клинами. В
тому випадку, якщо довжина приміщення складає більше 10 м, то робляться спеціальні
деформаційні зазори, які ховаються спеціальним профілем. Такі зазори необхідні з
причини того, що деревина, з якої виготовляється ламінат має властивість міняти свої
розміри залежно від температури і вологості приміщення, в якому вона знаходиться. Для
того, щоб шви з'єднання плит ламіната були менш помітні, його краще укладати
перпендикулярно падаючому на нього світлу, тобто вікну.

Бажання випробувати покриття відразу після монтажу дуже велике, але не потрібно
цього робити. Укладений ламінат необхідно на добу залишити у спокійному стані – не
ходити по ньому, не поспішаєте розставляти меблі. Через добу можна буде витягнути
кілочки із зазорів, а самі зазори закрити плінтусом.
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