
OPIS TECHNICZNY

Surowiec: Deszczułka posadzkowa dąb ostrokrawężna – Parkiet lity dąb

Wymiary: grubość 16 / 22  mm

                 szerokość: 60 / 70 mm

                 długość: 250/ 300/ 350/ 400/ 420/ 500 mm

Wilgotność: 9% +/- 2%

Waga: około 15 kg/m2 (dotyczy gr.22 mm), około 10 kg/m2 (dotyczy gr.16 mm)

Powierzchnia użytkowa: około 12 mm (dotyczy gr. 22mm), około 8 mm (dotyczy gr. 16 mm) - 
możliwość renowacji – cyklinowania

Sposób łączenia: pióro –wpust z czterech stron 

Rowki przeciwprężne z lewej strony elementu (powierzchnia przyklejana do posadzki) niwelujące 
naprężenia w drewnie i ułatwiające przyklejenie do podłoża 

Powierzchnia: do dalszego cyklinowania i wykończenia lakierem lub olejem

Sposób montażu: Przyklejenie przy użyciu odpowiedniego kleju przewidzianego do klejenia litej 
deszczułki posadzkowej.

Jako producent nie przewidujemy i nie zalecamy montażu swoich wyrobów podłogowych na lega-
rach lub ogrzewaniu podłogowym.

Przechowywanie: Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawio-
nym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od pod-
łoża. Zamówiony asortyment należy rozpakować z foli dopiero bezpośrednio przed jego montażem. 
Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 20 – 23 stopni C i wilgotności powietrza 45 – 
60%.

Transport: Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone 
przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenia dotyczące reklamacji: Nadwyżki ilościowe zamówionych towarów w naszej firmie nie 
podlegają zwrotowi. Przed zakupem danego asortymentu służymy pomocą przy wyliczeniu odpo-
wiednich narzutów, biorąc pod uwagę metraż podanych pomieszczeń.

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Zanim przystąpi się do 
montażu, należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, a w przypadku jakichkolwiek zastrze-
żeń, nieprawidłowości lub uszkodzeń natychmiast zgłosić te informacje do producenta. Decyzja o 



zamontowaniu do podłoża zakupionego asortymentu, który w rozumieniu klienta jest spostrzegany 
jako „wadliwy” lub niespełniający jego oczekiwań, przekreśla wszelkie formy roszczeń reklamacyj-
nych wobec producenta.  Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy 
też sposób wykończenia towaru. Należy pamiętać, iż drewno jest materiałem higroskopijnym zmie-
niającym  swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu (odda-
je nadmiar wilgoci otoczeniu w okresie grzewczym - zimowym, albo uzupełnia jej niedobór chło-
nąc parę wodną z otoczenia w okresie letnim w porze o podwyższonej wilgotności, powyżej 60 %). 
Przy dłuższym okresie użytkowania podłogi (w szczególności w okresie grzewczym) mogą wystą-
pić niewielkie szczeliny lub pęknięcia spowodowane zmianą wymiaru klepek,  a przy przekraczają-
cej wilgotności powyżej 60 % może wystąpić  pęcznienie deszczułek (łódkowanie), również wyni-
kające z dopasowywania się desek podłogowych oraz parkietu do wilgotności otoczenia. Problemy 
wynikłe z naturalnej pracy deszczułek posadzkowych wynikające z dopasowywania się drewna do 
warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji.

Zarówno parkiety jak i deski podłogowe są produkowane z naturalnego drewna, dlatego też po-
szczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usło-
jenia.

Ze względu na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w poszczególnej 
klasie do 2% klepek o niższej jakości. Dopuszczalne wady obróbki:

• płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3 mm,
• płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm i do 1/3 długości deszczułki,
• boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm,
• czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości 

deszczułki


