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Este interzisa depozitarea parchetului in spatii unde nu functioneaza incalzirea iarna. 

Parchetul trebuie depozitat in locul in care se monteaza doar dupa ce lucrarile umede sunt 

finalizate (gen. instalatii, incalzire, zugravire, gresie si faianta etc.) iar sapa este uscata. 

Parchetul nu se depoziteaza direct pe sapa,  trebuie asezat pe un suport izolant gen : palet, 

polistiren, carton ondulat etc. 

Nivelul mediu de umiditate in aer trebuie sa fie constant mentinut intre 45-60%  si o 

temperatura in aer constanta intre 17-22 grade Celsius. 

Parchetul se aclimatizeaza minim 4-5 zile in incaperea in care va fi instalat la umiditate 

constanta 45-60% si temperatura 17-22 grade Celsius, fara a fi desfacute cutiile de 

parchet. Cutiile de parchet vor fi desfacute doar in momentul inceperii montajului fara 

a lasa cutii desfacute dupa inceperea montajului pe perioada indelungata. 

Daca toate aceste conditii sunt indeplinite se poate incepe montajul parchetului prin lipire. 

Adezivul se aplica intotdeauna pe sapa si nu pe lamele de parchet! 

 

Atentie !  

Este important de retinut ca lemnul este un material viu. Lemnul chiar daca este prelucrat si 

tratat ramane un material care raspunde rapid schimbarilor de : lumina, temperatura, 

umiditate, mediu. Ca o regula generala trebuie cel putin 2-3 sezoane vara-iarna pentru a se 

aclimatiza aproape complet in incaperea in care este montat  daca este intretinut correct !! 

Este normal sa apara mici modificari ale lemnului , contrageri a lemnului, mici denivelari la 

inbinari, datorate schimabrii de umiditate din incapere. 

De asemenea concomitent cu trecerea anilor culoarea parchetului se va modifica. 

Modificarea culorii nu trebuie sa va alarmeze fiind un process natural de oxidare a finisajului 

lemnului expus la ultraviolet. La fel se intampla si cu mobila,usile din lemn, diferitele decoratii 

din lemn 

 


