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Въведение: 
 
Настоящият информационен лист е предназначен за дизайнери, архитекти, строители, 
инвеститори и монтажници на паркет, за да даде яснота върху характерни особености на 
дървесината като материал; да им помогне в избора на вида паркет или декинг, на начина на 
монтаж и на някои необходими за монтажа материали. Използвана е литература от множество 
различни авторитетни източници. 
 
1. Дървен материал: характеристики, особености 
 
Малко строителни материали притежават ползите за околната среда като дървения материал. 
Това е не само най-широко използваният строителен материал, но и с характеристики, които го 
правят подходящ за широк спектър от приложения. 

Дървесината е сложна биологична структура, състав от много химикали и видове клетки, 
действащи заедно, за да обслужват нуждите на живото растение. Подобно на всички органични 
материали, тя притежава характер и странности, реагира на околната среда и се променя с 
течение на времето. Разбирайки функцията на дървесината в живото дърво, можем по-добре да 
разберем силните страни и ограниченията, които тя предоставя като материал. Поради това към 
дървесината трябва да се подхожда с разбиране и грижа. За професионалистите, занимаващи се 
с вътрешни и външни подови настилки  или фасади от дървесина, познаването на свойствата на 
дървесината като цяло, както и тези на отделните дървесни видове, е от решаващо значение за 
правилния монтаж, бъдеща поддръжка и реновиране. За потребителите е важно да имат 
реалистични очаквания за това каква функция изпълнява и как ще функционира в бъдеще.  

Изключително важно е, че дървесината е възобновяем източник и екологично чист продукт. Ние 
във Фивекс изрично акцентираме върху устойчивостта и грижата за природата и нейните ресурси. 
Дърветата, които се използват за производството на предлаганите от нас паркети и дюшемета се 
изсичат само в края на жизнения им цикъл. Едва тогава те се наслаждават на втори живот във 
вашия дом. Освен това, за всяко отсечено дърво се засажда ново: това прави паркетът 
единственият наистина устойчив вид настилка. 

Механични свойства на дървесината 
Дървесината може да се опише като ортотропен материал 
- тоест той има уникални и независими механични 
свойства в посоките на три взаимно перпендикулярни 
оси: надлъжна, радиална и тангенциална. Надлъжната ос 
L е успоредна на влакното; радиалната ос R е нормална 
спрямо растежните пръстени (перпендикулярна на 
влакната в радиална посока); и тангенциалната ос Т е 
перпендикулярна на влакната, но допирателна към 
растежните пръстени. 

От всички механични свойства на дървесината: еластичност; устойчивост на разкъсване;  
максимално натоварване при огъване; якост на натиск, срязване и опън, вероятно за повечето 
потребители на подови настилки (паркети, декинг) най-важното свойство е твърдостта. Но нека 
да изясним, че и най-твърдите дървесини няма да издържат на тънките дамски токчета или  
детските игри върху паркета.  Не можете да направите омлет, без да счупите яйцата! Независимо 
дали вашето дете сега превръща хола в състезателна писта или по време на някоя арт игра изпуска 
ножиците на пода, паркетът може да поеме много удари, които оставят следи. Това прави всеки 
естествения под безпогрешно уникален, тъй като зад всяка драскотина стои една истинска 
история. 
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Мека и твърда дървесина 
 
Въпреки това, което може да се мисли въз основа на имената, не всички иглолистни дървета имат 
мека, лека дървесина, нито всички твърди дървета имат твърда и тежка дървесина. 

Анатомията на дървесината определя дали дървесният вид е твърда или мека дървесина, а не 
плътността (специфична тежест) или нейната твърдост.  
 
Съдържание на влага 
 
Сухата дървесина е хигроскопичен материал, който има свойството да привлича водните 
молекули от околната среда и може да ги абсорбира или отдава в зависимост от условията на 
околната среда. 
 
Съдържанието на влага в дървесината е от огромо значение както по време на преработката, така 
и след инсталирането на крайния продукт. Готовите продукти от дървесина, вкл. подовите 
настилки и фасадите, при тяхната експлоатация са изложени както на дългосрочни (сезонни), така 
и на краткосрочни (ежедневни) промени в относителната влажност и температура на околния 
въздух, които предизвикват промени в съдържанието на дървесна влага. Относителната влажност 
на заобикалящия въздух (ОВВ) контролира влажността на дървесината (ВД). Когато влажността на 
дървесината е в баланс с ОВВ, дървесината е в равновесно съдържание на влага. Това рядко се 
случва, тъй като с промяната на ОВВ се променя и влажността на дървесината, а атмосферната 
ОВВ постоянно се променя. Тя варира през дневни и сезонни цикли, като по този начин управлява 
ВД през дневни и сезонни цикли. 
 
Промените в съдържанието на влагата могат да бъдат забавени, но не и предотвратени чрез 
защитни покрития като импрегнатор, лак, масло или боя! Финишите не могат да променят 
равновесното състояние на влажността: те влияят само на скоростта, с която възникват 
абсорбцията и десорбцията. 
 
Важно е да се знае, че съдържанието на влага в дървесината при една и съща температура е 
различно в зависимост от влажността на въздуха. Например при 21оC и влажност на въздуха 40% 
съдържанието на влага в дървесината е 7,7%; докато при влажност на въздуха 55%, съдържанието 
се покачва на 10,1%! И обратно: при една и съща влажност на въздуха при промяна на 
температурата се променя и съдържанието на влага в дървесината! При 40% влажност на въздуха 
и температура 15,6oC – 7,8% влажност на дървесината; при 32,2 oC – 7,4%.  
 

Обитаваните помещения обикновено имат стайна 
температура между 15 ° С и 30 ° С и относителна 
влажност между 30% и 70%. В практическо 
отношение това означава, че при ОВВ от 30%  ВД 
ще се установи на около 5–6%, докато при ОВВ от 
70%, ВД ще бъде 12–13%. През различните сезони 
влажността на дървесината може да варира от 5-
6% до около 12-13%. Паркетът може да бъде 
подложен на деформации както и всеки друг 
продукт от дървесина. Когато вентилирате 
помещението през зимата, студът и обикновено 
много сухият въздух влизат в помещението, което 

чрез затопляне до стайна температура ще намали нивото на влажност. Дървесината се адаптира 
към по-ниската влажност на въздуха и изсъхва, паркетът може да се свие и да се появят фуги.  
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Продуктите от дървесина, особено при външни приложения като декинг, градински мебели, 
огради и др., могат да бъдат изложени на директен досег с вода по различен начин. Контактът с  
вода може да предизвика бързи промени в съдържанието на влага в дървесината, за разлика от 
бавните промени, настъпващи поради абсорбцията на водна пара. Влажността на дървесината на 
открито в повечето райони се движи около 12% до 14%. На Черноморието е възможно да е бъде 
малко по-висока (12% до 16%). Дневната и годишната влажност също може да варира извън 
посочените средни стойности. По принцип дървесината на открито намалява влажността си през 
лятото и увеличава влажността си през зимата. Докато дървесината на закрито увеличава 
влажността през лятото и намалява влажността през зимата. Затоплената от слънцето дървесина 
изпитва т.н. виртуална ОВВ далеч под околната ОВВ. Повърхността изсъхва по-бързо от останалата 
част. Свиването на горната повърхност, съизмеримо с тази влажност, причинява деформации. 
 
Важно е да бъдат обработвани (запечатвани със специални продукти) краищата на дървесина, 
използвана на открито, защото ако те не са обработени, влажността на дървесината ще бъде по-
висока, дори когато е обработена от другите страни. 
 
Трябва да се вземе под внимание факта, че дори и добре изсушена дървесина лесно може да 
повиши влажността си над 20% при транспортиране или на работната площадка. Ако влажността 
надвишава 20%, тогава полагането на финишно покритие няма да бъде ефективно, рискът от 
образуване на мехури и лющене се увеличава, а маслото не може да проникне в дълбочина. 
Освен това водоразтворимите екстракти в някои дървесини може да я обезцветят. 
 
Благодарение на повишение и намаление на влажността в дървесината, тя се разширява и свива, 
което може да доведе до изкривяване, напукване и разцепване. Ето защо е важно стабилността 
на размерите да бъде разбрана и обмислена, когато дървеният продукт е изложен на големи 
колебания на влажност и/или директен допир с вода в експлоатация. Не може да се очаква от 
една фасада или декинг от дървесина да бъдат неизменни във времето и да не се появят 
деформации и пукнатини.  
 
Различните дървесини проявяват различна стабилност към влажността. 
 
За потребителите е важно да разбират естественото поведение на дървесината по отношение на 
влагата. Повечето паркети/дюшемета ще се свият по време на периоди през отоплителния сезон, 
като понякога се образуват забележими фуги между елементите (особено масивните!). За да се 
сведе до минимум този ефект, потребителите трябва да контролират температурата и влажността 
в помещенията. Следва да отбележим, че двуслойният паркет има по-голяма размерна 
стабилност в сравнение с паркета от масивна дървесина (с около 45%). Двуслойният паркет 
поддържа добре формата си и не се нуждае от продължителна аклиматизация преди монтажа. 
При висококачествения паркет, нивото на влажност на отделните слоеве и тяхното залепване са 
променени само от естествени причини. Прецизното спазване на всички критерии и вниманието 
към стандартите са това, което отличава висококачествения паркет на Bauwerk от по-икономични 
алтернативи. 
 
Модифицирана дървесина: Дървесината може да бъде термо или химически модифицирана за 
подобряване на водоотблъскването, стабилността на размерите, устойчивостта на киселини или 
основи, ултравиолетовото лъчение, биодетериорацията и термичното разграждане.  
Най-известни модифицирани дървесини: термодървесина; Accoya, Kebony. 
 
ТЕРМОДЪРВЕСИНА: Установено е, че при въздействие върху дървесината с високи температури 
вграници от 180 ºC до 240 ºC се намалява чувствително хигроскопичността й, подобрява се 
дименсионната стабилност на дървесното тяло, увеличава се съпротивлението срещу биологични 
атаки (бактерии; плесени; гъби), а цветът й потъмнява, т.е. дървесината приема приятен 
тъмнокафяв цвят. Методите за термично томодифициране на дървесината се възприемат за 
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екологично приемливи, тъй като при провеждането им не се прилагат химикали. Вследствие на 
високотемпературното въздействие свойствата на дървесината се променят в различни 
направления: плътността е по-малка от тази на изходната натурална дървесина; статичната 
твърдост, определена съгласно регламентитена  EN  1534, се увеличава с нарастване на 
температурата; якостта на статично огъване и на срязване успоредно на влакната намалява, 
тангенциалното разширение намалява значително. Термичномодифицираната дървесина се 
нуждае от допълнително третиране с фунгицидни импрегнатори и финиширане с подходящи 
покрития, с цел увеличаване на гъбната й резистентност и на трайността й при експлоатация на 
открито. OSMO предлагат специално масло за термодървесина. 
 
ACCOYA: Дървесината от Accoya се създава чрез нетоксичен процес на модификация на 
нетропическа дървесина (към момента се използва бор Radiata (Pinus radiata) предимно от Нова 
Зенландия и Чили), наречен ацетилиране на дървесината. Този нетоксичен процес на 
ацетилиране образува дървесина Accoya, която предлага няколко предимства:  добра устойчивост 
срещу гниене (клас на издръжливост 1 съгласно EN 350-1); подобрена стабилност на размерите в 
сравнение с повечето други видове дървен материал. Учените са доказали, че този процес на 
модификация е изключително ефективен метод за подобряване на техническите свойства на 
дървесината. Ацетилирането на дървесината действа чрез промяна на клетъчната структура на 
дървесината, при което клетъчните стени са „блокирани“ за поглъщане на влага. Тази 
модификация намалява способността на дървесината да абсорбира вода в клетъчните стени с 
около 80%, значително подобрявайки стабилността на размерите, в резултат на което Accoya 
изисква по-малко поддръжка. Accoya е силно устойчива на гниене и много стабилна при различни 
климати. Accoya е идеално за много приложения, включително рамки на прозорци, врати, 
облицовки, настилки. Особено подходящо за декинг и фасади. 
 
KEBONY: Кебони е друга устойчива алтернатива на тропическата твърда дървесина, когато 
красотата и производителността са от съществено значение. Разработена в Норвегия, 
технологията Kebony® е екологичен процес, който подобрява свойствата на устойчивост на 
иглолистна дървесина с течност на биологична основа (фурфурилов алкохол). Процесът 
модифицира дървесните клетъчни стени, придаващи на Kebony първокласни характеристики на 
твърда дървесина и богат кафяв цвят. Подходящ за интериорни и екстериорни приложения. След 
излагане на слънце и дъжд дървесната повърхност развива естествено сребристо-сива патина. 
Използва се най-вече за фасадни облицовки и декинг, но също така за мебели, прозорци и др.  
 
Опушване с амоняк 
Процесът позволява на изпаренията от силен разтвор на амониев хидроксид да циркулират и 
проникват в дървесината. Така се предизвиква химическа реакция с танина в дървесината: тя 
потъмнява в дълбочина, а не повърхностно. Този ефект е най-очевиден, когато се използва бял 
дъб, тъй като има високо съдържание на танин. Други дървесни видове няма да потъмнеят в 
същата степен. Степента на потъмняване се контролира както от концентрацията на разтвора, така 
и от продължителността на процеса. 
 
Модифицираните дървесини се използват при производството на декинг, фасади, перголи и 
градински мебели. За производство на паркет се използват главно термоясен и опушен дъб. 
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Твърдост и разширение/свиване на видове дървесина 

 
 

Type of wood Gross 
Density 
ro 
g/cm3 

Average Brinell 
hardness (at 10% / 
7% wood humidity) 
N/mm2 

Shrinkage-swelling 
(outdoor storage) at 
1% humidity 
alteration 
% | % 

Origin 

10% 7% tangential radial average 

Maple european 0.59 26 29 0.30 0.15 0.23 Switzerland, Europe 

Maple canadian 0.68 35 40 0.35 0.20 0.28 Canada 

Acacia steamed 0.77 44 49 0.37 0.27 0.32 Europe 

Birch 0.60 27 30 0.27 0.20 0.24 Europe 

Pear 0.63 32 36 0.30 0.15 0.23 Switzerland, Europe 

Beech 0.64 33 37 0.42 0.20 0.32 Europe 

Douglas 0.51 20 22 0.27 0.17 0.22 USA 

Doussié 0.81 52 58 0.23 0.17 0.20 Western Africa 

Oak / Oak smoked 0.65 34 38 0.35 0.18 0.25 Switzerland, Europe 

Ash 0.63 32 36 0.28 0.17 0.22 Switzerland, Europe 

Spruce 0.43 12 13 0.34 0.16 0.25 Switzerland, Europe 

Kambala / Iroko 0.65 29 32 0.28 0.19 0.24 Central Africa 

Jatoba 0.90 59 68 0.31 0.21 0.26 South America 

Pine 0.48 19 21 0.26 0.13 0.19 Europe 

Cherry american 0.61 26 29 0.31 0.18 0.25 USA 

Cherry european 0.52 24 27 0.26 0.16 0.21 Switzerland, Europe 

Larch european 0.48 23 26 0.29 0.14 0.21 Central Europe 

Walnut american 0.57 31 34 0.19 0.26 0.23 USA / Europe 

Sucupira 0.86 57 64 0.43 0.26 0.35 South America 

Elm 0.57 27 30 0.32 0.19 0.25 Switzerland, Europe 

Wenge 0.76 39 44 0.38 0.22 0.30 Central Africa 

 
Average levels resulting from wood tests performed by Bauwerk Bauwerk 
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2. Паркет: предимства, критерии за подбор 
 
Има много причини, поради които паркетът е добър избор. За удобството и уютността на един 
под от решаващо значение е неговата топлина. Подовете с голяма топлопроводимост изтеглят 
толкова топлина от човешкото ходило, че то за кратко време изстива. Затова за жилищни 
помещения, но и за работни помещения, където човек часове наред работи изправен, топлите 
подове са предпоставка за удобство и добро здраве. 
 
По силата на своя характер подовите настилки от дървесина превъзхождат тези от винил или 
мокета, както практически, така и естетически. Подът от естествена дървесина е нещо повече от 
покритие: добавя здравина и стабилност на подовата система. Дървесината е издръжлива и 
дълготрайна – възможността за последващо циклене или шлайфане по същество водят до чисто 
нов под. Дървените подове не задържат плесени и не абсорбират прах, лесно се почистват. Най-
привлекателните характеристики на дървения под са превъзходният му външен вид и 
естествената топлина. Дървеният под може да оживи дори мрачно помещение, може да подобри 
всеки архитектурен стил, да допълни мебелите и дизайнерските идеи и да добави стойност към 
всеки дом или сграда. 
 
Натурален: докосва се до нашите сетива естествено: дървеният под придава на помещенията 
естествен чар с уникалното си разнообразие и придава на дома топла уютна атмосфера – толкова 
приятно е да ходиш бос 
 
Здрав дом: добрият въздух е от жизненоважно значение! Нашите паркети са изработени с 
екологични материали, които гарантират здравословен начин на живот и осигуряват добро 
самочувствие във вашата жилищна среда (предлагат усещане за благополучие). Така че можете 
да дишате съвсем свободно. Bauwerk Parkett е единственият производител на паркети, който 
следва насоките на Sentinel-Haus, водещ европейски институт за промоция на здравословни 
сгради и жизнени стандарти. Bauwerk паркет не отделя никакви летливи органични съединения 
(ЛОС) във въздуха с изключение на естествено срещащи се вещества в дървесината. 
 
Екологичен: дървесината е естествен възобновяем ресурс. Устойчивото лесовъдство гарантира, 
че количеството използвана дървесина не надвишава сумата на подрастващите и новозалесени 
дървета. 
 
Индивидуалност Дървото разказва уникални истории, а историите създават идентичност! 
Oригиналът е по-добър от всяка имитация (например ламинат или плочки с визия на дърво). Няма 
копия – само оригинал! Всяка отделна паркетина или дъска е неповторима и взаимодейства по 
собствен начин с аксесоарите и мебелите. Паркетът не е просто материал за подова настилка, а 
много повече: това е най-голямата мебел в помещенията. 
 
Непреходна красота: Красотата на дървесината с течение на времето не избледнява и в тази 
връзка натуралният паркет е истинска класика: примамлива и в стария апартамент, и в таванското 
помещение, и в хола, и в банята, и в офиса, и в магазина и ресторанта. 
 
Лесна поддръжка: да се почистват различните дървени повърхности не е проблем. Ще ви бъде 
наистина трудно да намерите друга настилка, която е по-лесна за поддръжка от паркета. 
 
Дълготрайност: Паркетът е вид настилка, която се екплоатира дълго време. Ако се полагат 
правилните грижи, паркетът остава с поколения и дори още по-красив с възрастта. Паркетът е 
единствената подова настилка, която може да изглежда като нова след десетилетия на употреба. 
Ако е необходимо, може да се шлайфа и да се реновира нееднократно (нова повърхностна 
обработка). Времето, в което ще бъде необходимо реновиране зависи от начина, по който 
настилката се експлоатира. 
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Качество: Качеството на дървения под често е трудно да се разпознае на пръв поглед. Качеството 
на нашите паркети надхвърля установените стандарти за качество на готови дървени подове. 
Името Bauwerk представлява гаранция при избора на паркет. Bauwerk предлага само 
висококачествени професионални продукти за дълготрайни приложения - различната селекция 
на паркета не се отнася до качеството, а до визията! 
 
Бърз и ефективен монтаж: Bauwerk паркет, с неговата безупречна изработка, позволява да бъде 
инсталиран лесно и ефективно, така че работата може да бъде завършена бързо без усложнения. 
Това спестява време и води до перфектен резултат. 
 
Маркировка CE (EN 14342) 
Всички подове на Bauwerk са сертифицирани по EN 14342 и отговарят на стандартите, които 
разрешават използването на маркировката CE. 
 
Електрическа проводимост 

Електрическото съпротивление на дървесината варира между 108 и 1010 Ohm, което прави 
паркета изключително ефективен изолатор и злополуките с електричество върху дървен под 
обикновено не са драматични. Рискът от нараняване в случай на електрически удар е много 
малък. От друга страна естествената проводимост е достатъчно висока, за да предотврати 
електростатични удари, причинени от триене по повърхности и не позволява да се натрупва 
статично електричество, чийто рязряд да застраши човека. Освен това дървеният под притежава 
качеството да изравнява електростатичното поле в помещението, с което допринася за комфорта 
на обитаване.  

Антистатично действие може да има само снабдена с отворени пори дървесна повърхност. При 
образуващите тънък филм лакове, които създават върху дървесината повече или по-малко тънък 
изкуствен слой, антистатичното влияние зависи именно от електрическото съпротивление на 
лаковото покритие. Електрическото съпротивление на лаковете най-често е значително по-голямо 
от това на дървесината, затова лакирането често влошава антистатиката на дървения под, а в 
определени случаи изцяло я премахва. 

 
Естетични аспекти при избора на под: 
При избора на вид за подова настилка трябва да се има предвид комбинация от качества: 
особености, свързани с визията: като текстура, цвят, наличие на чепчета; както и механични 
свойства като стабилност на размерите, издръжливост и възможност за реновиране и накрая 
цена. Много различни фактори: от естеството на живото дърво до начина, по който се обработва 
дървения материал, влияят върху начина, по който изглежда готовият под.  
 
Сърцевината обикновено съдържа отлагания на различни материали, които й придават по-тъмен 
цвят. Тя е по-плътна, по-малко пропусклива и по-трайна от беловината. Беловина е по-меката, по-
млада, външна част на дървото, която се намира между кората и сърцевината. Тя е по-
пропусклива, по-малко издръжлива и обикновено по-светла  от сърцевината. В живото дърво 
беловината е отговорна не само за провеждането на сока, но и за съхранението и синтеза на 
биохимикали. Биохимичните вещества трябва да бъдат активно синтезирани и преместени от 
живи клетки. Тези химикали са известни колективно като екстрактивни вещества. Екстрактите са 
отговорни за придаването на няколко по-мащабни характеристики на дървесината. Например, 
екстрактите осигуряват естествена издръжливост на дървения материал, който има устойчивост 
на гниене на гъбички. При някои видове дървета свойствата стабилност и водоустойчивост са 
резултат на восъците и маслата, образувани и отложени в сърцевината. Много видове дървета 
дължат своята стойност на вида и количеството на екстрактите в сърцевината. От друга страна 
технологичното приложение може пряко да бъде засегнато от екстрактите. Например ако червен 
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кедър, който е с високо съдържание на хидрофилни екстракти, бъде обработен с боя или лак на 
водна основа, екстрактивните вещества могат да преминат през лака, като го разрушат. 
Относителните количества сърцевина и беловина, както и екстрактите влияят на начина, по който 
се приема оцветяване и финиш, и следователно на завършения вид на изделията. Някои видове 
не съдържат сърцевина и са по-еднородни като структура. 
 
Понятията „влакна“ и „текстура“ се използват за описание на подобни свойства на дървесината. 
Посоката на влакната, както и тяхното фигурално количество в дървения материал, може да 
повлияе на начина на шлайфане и рязане. Влакната също така се описват като "отворени" или 
"затворени", свързано с относителния размер на порите, което влияе върху начина, по който 
дървесината приема оцветяване и финиш (лак или масло). 
 
Т.н. годишни пръстени се образуват при растежа на дървото, което увеличава диаметъра си с 
образуване на нови слоеве. В географски райони с различни сезони нарастването е неравномерно 
и се наблюдават по-светли и по-тъмни части с различна плътност, които съответстват  на т.н. 
„пролетна“ и „лятна“ дървесина. В географски райони, в които няма обособени сезони, 
растежните пръстени липсват или са трудно различими – характерно за тропическите дървесини. 
Естествените изменения в растежа гарантират уникалния характер и красотата на всяко отделно 
парче дърво. 
 
Сърцевидните лъчи се простират радиално от сърцевината към кората. Тяхната големина варира 
при различните дървесни видове, като при дъба може да достигне 10 и повече сантиметра. 
 
Чворове: представляват основата на клон в стъблото на дървото. Някои от тях са сраснали, други 
са с пукнатини. При определен дизайн чеповете в дървесината са желан ефект. Чеповете не 
винаги оказват влияние върху коравината на дървените конструкции, като това зависи от техния 
размер и разположение. Коравината и еластичното съпротивление зависят в по-голяма степен от 
общите качества на дървесината. 
 
В EN 13489 са посочени сортирания (селекция) за следните видове дървесина: дъб, ясен, бук, 
бреза, клен, лиственца, смърч, бор, както и други широколистни дървета. Установени са три 
сортировъчни класа, но всеки производител е свободен сам да определя вида и селекцията на 
изделията си. Освен посочените в нормите видове дървесина могат да се включат и други 
дървесни видове, чиято твърдост е най -малко 10 N/мм2.  
 
 
Цвят и блясък: Цветът на сърцевината зависи от наличието, характеристиките и концентрациите 
на екстрактите в дървесината. Цветът на даден вид може да варира значително, в зависимост от 
историята на растежа и здравето на дървото, генетичните разлики между дърветата и други 
фактори. Твърденията, че определено дърво е с точно един цвят, са фалшиви. Блясъкът е 
донякъде субективна характеристика и се отнася до начина, по който светлината се отразява от 
дървесната повърхност.  
 
Всички дървесини променят цвета си с течение на времето както на открито, така и в интериора 
поради окисляване и излагане на светлина и независимо дали е незавършено или завършено с 
някакво покритие. UV стабилизаторите в покритията не предотвратяват промяната на 
цвета!!! Някои видове с времето потъмняват на цвят или пожълтяват (череша, дъб, светли 
дървесини) , докато други изсветляват (американски орех, венге). По принцип тъмната дървесина 
става по-светла, а светлата - по-тъмна. Промяната на цвета е естествено стареене и се причинява 
от видима светлина и нейния интензитет, а не от UV лъчение. Няма определена стойност за 
„устойчивостта на цветовете“ на даден вид, така че потребителите трябва да са наясно каква 
промяна трябва да очакват от избраните от тях видове. По-бавна промяна има при оцветените 
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паркети. За всички видове трябва да се очаква промяна в цвета, а при някои може да се очаква 
драстична промяна! 
 
Покритията за дървесина (боя, лак, масло) придават желания външен вид, защитават 
дървесните повърхности и осигуряват почистваща повърхност. От техническа гледна точка 
защитата е най-важна за дървесината, използвана на открито, а осигуряването на почистваща се 
повърхност е най-важно за дървесината, използвана на закрито. Когато избирате покритие, 
трябва да имате предвид външния вид, защитата и възможността за почистване и реновиране, 
както и експлоатационния живот на покритието. 
 
Обитателите възприемат пода основно според неговия цвят и структура. Те влизат в досег с пода 
когато вървят по него, а в жилищните помещения сядат или лягат отгоре му. Така повърхностните 
структури действат върху осезанието и предимно върху босите крака и откритите длани. 
Осезанието оказва голямо влияние върху настроението на обитателя, макар и често самият той да 
не го осъзнава. 
 
Със структурата на своята повърхност един готов под влияе върху пространствената акустика. 
Гладките и твърди повърхности, каквито са паркетите, отразяват звука и предизвикват дълго 
отзвучаване. Помещенията с продължително отзвучаване въздействат ободряващо и освежаващо 
на обитателите. Но ако отзвучаването е прекалено голямо, звукът започва да кънти, а 
помещението добива характер на зала. Грапавите и меки повърхности, напр. текстилните, 
поглъщат звука и му оставят твърде малко време на отзвучаване. Помещения с кратък период за 
реверберация въздействат на хората успокояващо, но ако продължителността на отекването е 
твърде кратка, такива пространства действат угнетяващо. 
 
Посоката на полагане може да бъде избрана от гледна точка на пространственото оформление. 
Т.н. право редене и рибената кост, положени по дългата страна на помещението, подчертават 
дължината на едно пространство, докато положени по късата страна подчертават широчината. 
Следователно начинът на полагане на паркета може да подчертае или неутрализира посоката на 
помещението, а при необходимост да потърси и обратен ефект.   
Фигуралните паркети (карета, ромбове, плетеници) въздействат неутрално, независимо от 
помещението, в което са положени. 
 
Светлината също оказва влияние върху дървения под. Така при право редене текстурата на 
дървесината се подчертава особено убедително, ако елементите са положени напречно на 
посоката на светлината. Особен ефект се постига при подреждане на рибена кост, унгарска шарка 
(шеврон) и с колекцията Formpark на Bauwerk. 
 
Както посоката на полагане оказва влияние върху посоката на помещението, така и размерът на 
използваните ламели и вграждането на фризове променя оптически големината на помещението. 
Междинните фризове разчленяват подовата площ. При малко на брой фризове помещението 
изглежда по-малко и бързо може да се разпадне оптически на отделни сектори. По-големият брой 
разделителни фризове създава зрително усещане за по голямо и просторно пространство.Цветът 
на фризовете също оказва влияние. Тъмните фризове смаляват помещението, светлите 
въздействат по-скоро неутрално. 
 
През дългия период от развитието на паркетните подове са създадени и утвърдени многобройни 
класически шарки. През последните години се наблюдават все повече разновидности, 
произхождащи от идеите на дизайнери и архитекти. 
 
Всички подове носят собствена и специфична миризма, усещана повече или по-малко като 
приятна. Някои текстилни покрития често променят своя мирис в зависимост от влажността на 
въздуха. Собствената миризма на пода често години наред придава характера на помещението и 
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това трябва да се отчете още при неговия избор, защото тя е от решаващо значение за 
настроението на обитателите и мнозина са скептични към непознати и специфични аромати. 
Освен специфичния мирис на избрания под още при проектирането трябва да отчитаме и 
евентуалните миризми, които ще се образуват при неговото поддържане. 
 
Дървото предлага приятна топлина в банята и не създава проблем, ако е добре поддържано. В 
баня със стени и настилки от истинско дърво е толкова приятно топло. Усещаната топлина на 
стаята е с два градуса по-висока от реалната температура. Така че може да се насладите на 
удоволствието от ходенето бос на паркет в банята си за дълго време. За да се случи това, трябва 
да наблегнем на няколко факта: 
• Тип на дървесината: Най-подходящи видове дървесина са твърди дървесини като дъб или 

екзотични дървесини, защото когато поемат влага, те не се разширяват и свиват твърде много. 
• Изполвайте паркети, обработени с масло, а не лакирани. Маслото оставя порите на 

дървесината отворени и така може свободно да изпуска поетата влажност. 
• Монтаж и първоначална грижа: монтажът трябва да се извърши от квалифициран 

професионалист с пълно залепяне за основата. Първоначалната обработка също е 
задължително да се извърши от професионалист. 

• Вентилация: уверете се, че има достатъчно добра вентилация в банята. 
• Остатъци от вода: след всяко ползване на душ или вана трябва бързо да се отстранят 

остатъците от вода на пода. 
 
Екологични аспекти при избора на пода - микроклимат и подова настилка от дървесина 
(паркет, дюшеме) 

От екологична гледна точка един под трябва да въздейства положително на здравето на 
обитателите и на вътрешния микроклимат. Той не бива да товари хората и околната среда с 
вредни вещества нито при изграждането, нито при поддржката, трябва да има ниско първично 
потребление на енергия и нужната годност за възстановяване или поне за рециклиране, а при 
разрушаване и извозване да изисква минимални разходи. Ние прекарваме 80 до 90 % от нашия 
живот на закрито и вдишваме от 10 до 20 кубични метра въздух, затова е от изключителна важност 
с какви продукти сме заобиколени. Екологичният под не трябва да отделя вредни вещества както 
при изработката, така и при разрушаването и извозването. Безспорно влагането на сами по себе 
си екологични материали като дървесината, които обаче се изграждат с помощта на вредни за 
околната среда вещества, са всъщност изключително проблематични от екологична гледна точка, 
напр. ламелен паркет, залепен с лепила, съдържащи разтворители. Материалите, използвани от 
Bauwerk, редовно се изследват и преглеждат от независими институти от различни страни. Само 
по този начин може да се гарантира, че Bauwerk паркет не съдържа никакви вредни вещества.  

Със своите сертификати Sentinel-Haus и Cradle to Cradle Certified™ Gold, Bauwerk предлага 
уникална гаранция: собствениците на сгради, апартаменти и техните семейства имат 
уверението, че няма никакви вредни летливи органични съединения, които дори и 
несъзнателно да са включени или скрити в целия диапазон на паркетите Bauwerk. Това 
означава, че никакви вредни вещества не могат да бъдат отделяни в атмосферния въздух – 
така се осигурява приятна и здравословна среда на живот. 

При монтажа на паркет също могат да се отделят вредни вещества: при грундиране, залепяне или 
лакиране, когато в околната среда сублимират пари от разтворители, които вредят на работещия 
и на климата в помещението. Подобни вещества обаче могат да се отделят и при разрушаване на 
стари подове или техни елементи, напр. при премахване на азбестосъдържащи плочи или 
винилни настилки, както и остатъци от старите катранени лепила. Днес унищожаването на 
отпадъците е най-разумната стратегия за овладяване и намаляване на този видим и постоянно 
назряващ проблем. Отпадъците от един под могат да се намалят при увеличаване на неговата 
дълговечност и повторното използване на материалите. Продължителният живот на пода може 
да компенсира и други неблагоприятни показатели за екологическото равновесие.  
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Стайният микроклимат е приятен, когато въздухът съдържа по-малко от 10 г вода в 1 м3 въздух. 
(напр.  температура на въздуха около 20°С и относителната влажност на въздуха около 50%). 
Водопоглъщаемостта на въздуха зависи от температурата. Колкото по-висока е стайната 
температура на въздуха, толкова повече вода може да поеме. Така например въздух с 
относителна влажност 50% при 18°С съдържа около 7 г вода в 1 м3, докато при температура 25°С 
водното съдържание е вече 12 г/м3. Следователно при по-високи температури, ОВВ трябва да се 
поддържа по-ниска! 

Въздушният прах може да се свърже с влажността на въздуха и тогава действа смущаващо върху 
дихателните пътища. При оптимална отоплителна система винаги е за предпочитане по-ниска 
влажност на въздуха. 

Към и без това предостатъчните изисквания на клиента за материали и външен вид на пода се 
прибавя и още едно затрудняващо – в сравнение с другите елементи на помещението подовете 
най-много се запрашават и замърсяват. Веднъж защото човек стъпва по тях с обувките, с които 
ходи и по улицата, но най-вече защото по пода се натрупва прахът от въздуха. Затова от 
здравословна гледна точка на годността на пода за почистване трябва да се обръща особено 
внимание. Дори и при оптимално изсмукване на прах в хода на експлоатацията текстилните 
настилки събират дневно около 500 г замърсители на м2. Ако някои от бъдещите обитатели стадат 
от определени заболявания, напр. астма или алергии, този критерий трябва има първостепенно 
значение при избора на пода.  

Освен че крие непредвидими за здравето последици, активната „дихателна способност“ на един 
материал, т.е. неговата паропропускливост, влияе решително върху удобството и комфорта. Един 
под ще може да диша активно, когато неговите активни повърхности не са затворени с различни 
напластявания, напр. повърхностен финиш при ламинатите или паропреграждащи лакове при 
дървени подове.  

 

 

3. Видове паркет 

Паркетът е продукт от дървесина, специално произведен за подови 
настилки. Съгласно FEP (European Federation of the Parquet Industry) 
подовата настилка може да  бъде наречена „паркет“ само, ако 
дебелината на горния слой от естествена дървесина е най-малко 2,5 

мм.  
Съгласно Европейската Комисия „подова настилка от дървесина“ означава конструкция от 
дървени елементи, предварително сглобени паркетини или паркетни плочи, образуващи 
износващата се повърхност на пода. 
 
Има два основни вида настилки от истинско дърво: масивни и многослойни (инженерингови) 
подови настилки. 
 
Масивен паркет/дюшеме 
Изработва се изцяло от масивна дървесина. За монтирането на масивен паркет са нужни 
специални умения и инструменти. Според стандартите се прави разлика между мозаечен паркет 
(8 мм), лампаркет (6 - 13 мм) и масивен паркет (> 13 мм). Предлага се вкл. фабрично финиширан 
с лак или натурално масло. В случаите, когато паркетът не е заводски финиширан, след монтаж 
трябва да бъде циклен и евентуално фугиран, за да може да бъде достигната нужната равнинност 
между отделните паркетини.  Масивният паркет позволява реновиране чрез циклене. 

Тук обаче е важно да се отбележи, че макар дебелината на някои 
масивни дюшемета да е 20 и повече мм, то слоят,  позволяващ циклене, 
е не повече от 2-3 мм, защото съгласно стандарта за производство (EN 
БДС 13647) паркетната дъска задължително се   скосява конусовидно, а 
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не под прав ъгъл.  Ако при циклене на дюшемето се отнемат 2-3 мм, то между отделните елементи 
ще се вижда фуга! 
 
Индустриален паркет: Изработва се от масивна дървесина под формата на малки ламели без 
сглобка. Ламелите се редят вертикално една до друга. Проектиран е да издържа големи 
натоварвания. Стандартно се произвежда с дебелина 10 или 21 мм. Монтира се с пълно залепяне 
за подовата основа, след което задължително се цикли и фугира преди да се финишира с лак или 
натурално масло. Най-често се използва в обществени сгради, търговски обекти и фабрики, но и 
за постигане на т.н. индустриален стил в жилищния интериор. 
Масивните паркети принципно не се препоръчват при наличие на подово отопление! 
 
Инженерингов (многослоен) паркет 
ЕН 13489 (2018) дефинира многослойния паркет като конструкция, състоящa се от единичен горен 
слой с дебелина минимум 2,5 mm от масивна дървесина и допълнителен слой (или слоеве) от 
дървесина или материали на дървесна основа, слепени заедно. Една забележка (т.4.2) обръща 
внимание, че в обичайния случай многослойните паркетни елементи се доставят с обработена в 
заводски условия използваема повърхност, което дава възможност за незабавното й ползване 
след полагане. Многослойните паркети се предлагат в широк спектър от размери и дебелини, 
включително 20 мм самоносещи и 9,5 - 15 мм стандартни подове. Предлагат се и фурнировани 
подове – не са паркети! (EN14354) (<=1 мм), които предлагат сравнително евтина алтернатива на 
ламината. 
Положеният вече паркет трябва да може да се шлайфа най-малко два пъти, доколкото по време 
на експлоатацията не се е износил прекалено много. Конструкцията трябва да допуска смяна на 
една или повече отделни ламели от полезния слой и/или на цели елементи. 
Производството на многослоен паркет изисква много повече разход на труд и време, защото 
освен че се произвеждат повече пластове от различна дървесина, готовите елементи трябва 
допълнително да се шлайфат и финишират (с лак или масло). 

Трислоен паркет: състои от три слоя - горeн или т.нар. топ слой е видимата 
дървесина (дъб, бук, клен, акация, орех и др.); среден слой - мека дървесина с 
перпендикулярна посока на влакната, действа стабилизиращо; долен слой - 
иглолистна дървесина, чиято функция е да държи паркетината „корава“, за да 
може да се монтира. Сглобката между паркетините най-често е клик система 

(подобно на ламинат). Монтажът обикновено е т.н. „плаващ“ – без залепяне към подовата основа 
и е насочен към „Направи си сам“. При плаващия монтаж паркетът се полага задължително върху 
шумоизолационна подложка с цел намаляване на значителния ударен шум при експлоатация. 

Двуслойните паркети са по-малко познати на нашия пазар. Конструкцията е от 
два слоя: топ слой – видимата благородна дървесина и долен слой от иглолистна 
дървесина, HDF дървесен композит (High Density Fiberboard - плоскости от фибри 
с висока плътност) или шперплат. Липсващото при двуслойния паркет 
противодействие на опън се заменя от основата: именно по тази причина 
двуслойният паркет трябва да бъде плътно залепен по цялата си долна 

повърхност.  Тази конструкция оставя паркетината гъвкава, но същевременно с това устойчива на 
разширение и свиване.  Подложката от иглолистна дървесина е класическата версия и е със 100% 
европейски произход за паркетите, които предлагаме. Използвайки HDF технологията, Bauwerk 
съчетава естествения вид и уникалното усещане на истински дървен под с впечатляваща 
производителност и издръжливост. Този високотехнологичен паркет предлага всички предимства 
на дървения под с традиционна подложка от смърч / ела, но с горен слой от 2,5 до 3 милиметра. 
Това позволява още по-устойчиво и внимателно използване на ценна благородна дървесина. 
Поради своята висока плътност и напълно залепен горен слой, паркетът с основа от HDF има 
трайно стабилна форма. Следователно паркетът Bauwerk HDF може да бъде шлайфан толкова 
често, колкото паркетът, направен от класическа подложка от мека дървесина, които изискват по-
дебел горен слой. Ефективната използваемост и издръжливост не се предопределят главно от 

2-layer 

3-layer 
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дебелината на горния слой, а по-скоро от качеството на неговата конструкция, правилната адхезия 
на горния слой и прецизната му обработка. 
 
Двуслойният паркет винаги се монтира с цялостно залепяне към подовата основа, което намалява 
забележително (до 50%) нивото на шум при експлоатация.  
 
Благодарение на малката си дебелина, двуслойният паркет предлага отлични ниски стойности на 
термично съпротивление и следователно е предопределен за монтаж при системи с подово 
отопление.  
 
Освен това двуслойният паркет може лесно да се монтира плътно (без фуги) до други подови 
покрития или фиксирани компоненти. 
 
Ламинирани подове:  те не могат да се наричт „паркет“! Съгласно РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/176 НА 
КОМИСИЯТА от 25 януари 2017 година за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за 
подови покрития на базата на дървесина „ламинирани подови настилки“ означава твърди подови 
покрития с повърхностен слой, състоящ се от един или повече пластове влакнест материал 
(обикновено хартия), импрегниран с аминопластични термореактивни смоли (обикновено 
меламин), пресовани или свързани върху субстрат, обичайно завършени с основа. Ламинираните 
подове не са произведени от истинска дървесина и нямат натурален дървесен повърхностен слой. 
Ламинатите и подовете с дървесен ефект, макар често да излъчват „дървесен вид“, не трябва да 
се бъркат с подовете от истинска дървесина. Ламинатът не може да се реновира и при износване 
или повреда единственото решение е цялостна подмяна. 
 
4. Монтаж на паркет: видове и предимства на монтажа с пълно залепяне 
Съществуват следните основни вида монтаж на паркет: 

- Монтаж с коване 
- Сглобяване на елементите 
- Плаващ монтаж 
- Монтаж с пълно залепяне за основата 

 Монтаж с коване 
Кованият паркет трябва да се монтира строго според правилата и приковаването да 
остане скрито. Приковаването е най-старата позната техника за закрепването на 
паркета към подложната основа. Предпоставки за скритото приковаване и 
завинтване са свързването на дървените елементи помежду им (носещо 
съединение нут-перо) и годната за заковаване подложна основа. За основа могат да 

служат носещи греди (дървена скара), както и шперплат или ОСБ. Коването се използва предимно 
за масивни дюшемета, докато инженерингов паркет може да бъде кован само ако е препоръчано 
от производителя. Успоредно с приковаването се е утвърдил и методът със завинтване през 
перото. Поради своята конструкция кованите паркети са винаги отчасти еластични и това ги прави 
удобни за ходене. От друга страна обаче кованите дървени подове предизвикват скърцане, което 
не може да се избегне напълно. 
 

 Монтаж със сглобяване 
Този тип монтаж се използвaше в България основно при подреждане на рибена кост с малък 
размер масивен паркет. При него неизбежно се появява скърцане поради свободностоящите 
паркетни елементи. Този тип монтаж не се упоменава в стандартите и нормите. 
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 Плаващ монтаж 
Друг метод за изграждане на паркетен под е т.н. „плаващото“ полагане. За него са 
подходящи трислоен инженерингов и някои масивни паркети, които се захващат с 
метални скоби. При плаващо полагане отделните елементи се свързват странично с 
лепене на нут и перо или чрез система за фиксиране чрез защипване (клик). 

Масивните елементи могат да се полагат плаващо само ако съединението на нут и перо се 
фиксира не с лепило, а със скоби. Само така всяка отделна ламела може да работи самостоятелно. 
 
Плаващо положените многослойни елементи предизвикат смущаващи шумове в помещението.  
Понеже „плаващо“ монтираните подови настилки не са свързани с пода, при ходене по тях се 
предизвикат вибрации в елементите. Към това се прибавя и обстоятелството, че самите настилки 
са подвижни и под тях има кухини. Така че цялата „плаващо“ положена подова конструкция 
действа като резонатор (като китара) и вибрациите значително усилват шума от ходенето и при 
тях възникват шумове с т. нар. „барабанен“ ефект. Затова винаги под паркета трябва да се положи 
мек изолационен пласт, който да намали нивото на ударния шум. Мнозина производители 
кашират гърба на паркета с различни материали, но редуцирането на гръмкостта се движи едва в 
рамките на 15-25% в сравнение с твърде шумната настилка. Следователно дори и скъпо 
струващите каширани и плаващо положени паркети се оказват сравнително по-шумни от изцяло 
залепените подове. 
 

 Монтаж с пълно залепяне за основата 
Най-често използваният и препоръчван начин за полагане на паркет е лепенето. 
Залепеният директно върху замазката паркет осигурява относително твърд под. За 
залепване на паркет трябва се използват лепила по ЕН 14293 (2006) – заменен с  
БДС EN ISO 17178:2020. Лепилото се нанеся равномерно по цялата основа. Според 

коментара към ДИН 18356 зоните, които кънтят на кухо, не представляват недостатък или дефект, 
ако елементът е здраво закрепен за основата и не се размества видимо при нормално 
натоварване. Лепилата се нанасят с назъбена маламашка, която осигурява достатъчно количество 
лепило върху основата. Необходимото количество лепило зависи от основата, от вида на паркета 
и от вида на слепващия материал. Да се спазват указаните разходни норми. По-голямото 
разходвано количество лепило не гарантира по-добро слепване, а точно обратното! 
 
Основни предимства на монтаж с пълно залепяне на инженерингов паркет: 
- При цялостно залепен под произведената от придвижването възбуждаща енергия не може да 

създаде вибрации в подовите елементи, защото те са твърдо свързани със замазката и могат 
да вибрират единствено заедно с нея. Така нивото на ударен шум при експлоатация се 
намалява забележително (до 50%). 

- При монтаж на масивен или трислоен плаващ паркет задължително се оставят фуги под 
вратите, както и при дължина на помещението над 7-8 м и ширина 4-6 м.  При монтажа на 
инженерингов паркет с пълно залепяне за основата добрата адхезия между паркета и пода 
допринася значително за намаленото разширение и свиване и позволява извършването на 
плътни монтажи към други подови настилки, монтаж в големи помещения (до около 300 м2) 
без разширителни фуги и използването на преходни лайстни и/или корк. 

- При необходимост от смяна на една или няколко паркетини, дори и в центъра на едно 
помещение, подмяната е напълно възможна при залепен двуслоен паркет. 

- Монтажът с пълно залепяне е този, който се препоръчва при наличие на подово отопление 
- Образуването на фуги е сведено до минимум, промените в размерите на паркета са сведени 

до минимум, а подът е с по-равномерен външен вид 
- При избор на двуслоен паркет и пълно залепяне е възможна употребата на паркет и в банята. 
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Забележка: ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ:  Над дилатационните фуги в конструкцията на сградата или 
във връзка с подово отопление например в паркета задължително трябва да се залагат еластично 
затворени фуги. Те могат да се запълнят с коркова ивица или със специален разширителен 
профил. 
 
5. Доставка, съхранение, аклимитатизация 

Съхранението на паркета до неговия монтаж е от особено значение. Паркетите не трябва да се 
съхраняват на обекта преди да са довършени всички мокри процеси (мазилки, плочки, 
боядисване) и преди замазката да е изсъхнала. Паркетите трябва да се съхраняват на сухо място, 
без пряко слънцегреене, далеч от радиатори и други отоплителни уреди. При доставка и 
транспортиране да се внимава за механични повреди на опаковките. По възможност да се 
използва недъждовно време за доставка. Паркетът да се съхранява в оригинални опаковки, които 
трябва да останат затворени до момента на монтаж. По възможност пакетите да бъдат разделени 
с цел увеличаване циркулацията на въздуха. Аклиматизация на обекта се извършва между 2 – 7 
дни (за масивни паркет минимум 10 дни; при подово отопление също се препоръчва по-дълъг 
срок) съгласно инструкциите на производителя. Аклиматизацията се извършва в зони, които не са 
засегнати от пряка слънчева светлина, от влажни стени или подове и на температура, отговаряща 
на изискванията за монтаж. 
 
6. Изисквания към обекта преди монтаж на паркет 

Съгласно общоприети правила всеки изпълнител се задължава да провери дейностите на 
работилите преди него специалисти. В областта на полагането на подови настилки такива 
дейности засягат най-вече подовите основи и стените, по които се полагат первази. Съгласно 
CEN/TS 15717 (Паркет. Основно ръководство за монтаж -т.4) за да се монтира паркет при 
подходящите условия и в точното време от съществено значение е всички страни да имат ясно 
разбиране за изискванията на проекта и за последиците за всички засегнати страни. От 
съществено значение е да има широка консултация между всички страни, участващи в проекта, 
като тя започне в началото на етапа на проектиране и да продължи до края на строителство. 

В процеса на проектирането и преди монтаж трябва да бъдат уточнени всички детайли: 
посока на подреждане, тип перваз, връзка с други настилки, наличието на разширителни 
конструктивни фуги и т.н.  

Паркетът трябва да се монтира, когато всички други специалности приключат работата си 
(боядисване, тапети, облицовки, настилки от гранитогрес, камък и др., радиаторите да са 
монтирани, да е проверено за теч от възможните места) и на обекта има правилната относителна 
влажност и температура, за да се избегне замърсяване и увреждане на паркета. Условията на 
обекта трябва да се поддържат възможно най-близо до условията за крайна употреба по време 
на инсталирането на паркета. Ако се налагат някои довършителни работи след полагането на 
паркета, той трябва да е адекватно защитен с велпапе, фазер или друг подходящ материал (не с 
полиетилен!)  

Монтажниците на паркет трябва задължително да проверят годността на основата: 
- дали основата е почистена; 
- дали основата не е напукана, дали е достатъчно здрава, не е порьозна или грапава; 
- дали основата е на точното ниво и е правилно нивелирана; 
- дали основата и въздухът в помещението имат изискваната подходяща температура и са 
достатъчно сухи; 
- дали основата е изпълнена като замазка с вградено отопление, дали има съответен 
протокол за нагряване и дали са маркирани точките на измерването; 
- дали стените са прави. 
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ЧИСТА ОСНОВА  
Задължително трябва да бъдат отстранени едроплощни замърсявания от бои, лакове, масла, 
восък, силикон и др., защото впоследствие могат да предизвикат отлепяне, пукнатини и др. Ако 
при огледа се установят недостатъци, отговорните специалисти, напр. положилият замазката при 
установяване на пукнатини в нея или бояджията при оставени петна от гипс, лак или боя, са 
длъжни да поправят и предадат своите работи в изправност. Съмненията или несъгласията с 
предварително извършените работи трябва да се предявяват пред инвеститора или неговия 
технически ръководител в писмен вид и преди началото на паркетните работи. Ако например 
върху повърхността на замазката има твърди остатъци, предизвикани напр. от разредител или 
циментово лепило, които пречат на нейното изсъхване и затрудняват свързването й с подложния 
грунд или лепило, тя трябва предварително да се шлайфа. Тази операция представлява 
отстраняване на недостатъци и може да бъде извършена само от полагащия замазката!  
Ако не бъдат отстранени прах и замърсявания, няма да възникне достатъчна адхезия между 
лепилото и паркета. 
 
ЗДРАВА ОСНОВА  
Устойчивостта на залепения паркет може да бъде гарантирана само когато подовата замазка 
отговаря на определена устойчивост и изисквания за твърдост. Саморазливните замазки трябва 
да са с клас на якост на натиск и огъване минимум C25-30 F6 съгласно EN – БДС – 13813. 
За изпитването на удар може да се използва 500-грамов чук, с който се удря по повърхността на 
замазката и така могат да се открият потенциални зони на счупване. Ако горният слой не се 
напука, замазката е устойчива. 

За изпитване на твърдост и ронливост върху замазката се надрасква решетка 
от линии през 5 – 10 мм със специален уред с определен натиск или се 
използва и друго острие, напр. стоманен гвоздей. Ако драскотините са с 
остри ръбове и „хълмчетата“ останат и след измитане, замазката е 
устойчива. 

Износени и ронливи циментови или калциево-сулфатни замазки не са подходящи за монтаж на 
паркет с лепене. 
 
Пукнатините в замазките трябва да се затворят с подходящи смоли. Всички съществуващи 

пукнатини трябва да бъдат запълнени и затворени според тяхната форма. Има 
многобройни причини за пукнатини. Пукнатините никога не трябва да бъдат 
запълнени просто с шпакловка или лепило за плочки. Пукнатините могат да 
бъдат разширени, след което се почистват и запълват с подходяща смола. В 
някои случаи трябва да се направят разрези по диагонал на пукнатината и да се 
поставят стоманени щифтове, скоби или свързващи агенти. 
Експлоатационните или работни фуги в конструкцията не бива да бъдат 
затваряни и трябва да бъдат адаптирани към паркета. Те могат да изпълнят 

предназначението си, ако съседните им елементи могат да се движат свободно и независимо 
един от друг. Това е възможно само когато работните фуги не са затворени и продължават и в 
готовия под. Това важи и за работните фуги при замазките за подово отопление, като лъжливите 
фуги в зоните на праговете на вратите също се изпълняват като работни. Работните фуги никога 
не бива да се затварят. Те трябва да преминават в готовия под. 
 
 
РАВНА ОСНОВА  
Съгласно CEN/TS 15717 допустимите денивелации са: 

Дължина на измерване в м 1 2 
Макс денивелация мм +/- 3 5 

Индивидуални вертикални разлики във височината, по-големи от 1,2 mm, не са допустими. 
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За паркети Bauwerk и при запеляне към основата трябва да бъдат спазени следните изисквания 
на производителя и съгласно SIA: 

Дължина на измерване в м 0,4 1 2 
Макс денивелация мм +/- 1 2 3 

 
СУХА ОСНОВА 
Трябва да се спазват стриктно различните граници на влага на основата. Да се използва  CM 
хигрометър за определяне нивото на влажност на замазката. Ако нивата са твърде високи, 
клиентът трябва да бъде информиран за неблагоприятните последици в писмена форма. Паркетът 
може да се монтира само на основи с нива на влажност, под максимално допустимата граница. 
В определени случаи прекомерната влага в циментовите подови замазки може да бъде 
блокирана чрез прилагане на бариера за влагата (като напр. епоксиден грунд), като внимателно 
се следват инструкциите на производителя. Подходящи паробариери могат да се монтират и при 
плаващ монтаж.  
 
Тъй като замазките на основата на гипс са особено чувствителни към влага, те трябва да бъдат 
защитени от допълнително проникване на влага. Ако имате замазка от пясък и цимент, винаги 
трябва да уплътнявате повърхността с влагоустойчива мембрана (DPM)., която предпазва 
замазката от проникване на влага от повърхността и предотвратява всякакви потенциални 
дългосрочни проблеми. 
 
Максимални нива на остатъчна влага (в съответствие с производствените стандарти и нормите на 
SIA): 
› Циментови замазки 2,3%, при системи за подово отопление 1,5% 
› Анхидритни замазки 0,5%, при системи за подово отопление 0,3%. 
 
ТЕМПЕРАТУРИ 
По време на монтажа на паркет изискванията за температури са следните: 
› температурата на въздуха най-малко 180С,  
› температура на основата минимум 150С 
› при подово отопление максимална температура на основата 20оC 
› относителната влажност на въздуха в рамките на 40-65%.  
 
Ако например основата е студена и влажността в помещението е висока, въздухът над пода се 
охлажда, концентрацията на вода се повишава и водната па̀ра кондензира върху подовата 
повърхност. Последиците са следните: лепилото не свързва. То не може да отдаде своята влага и 
трябва да поеме допълнителна от въздуха. Затова влажността на въздуха в помещението не бива 
да надвишава 65%, а температурата на основата и всички материали не трябва да спада под 150С. 
 
ПОДОВО ОТОПЛЕНЕ 
Подовото отопление ни връща поне 2800 години назад, когато за пръв път е използвано в антична 
Олимпия и по-късно добива широко разпространение в Римската империя под названието 
хипокауст. При хипокауста помещенията се загряват равномерно от всички ограждащи стени с 
излъчвана топлина, без в пространството да се създава принудително въздушно движение. Тази 
отоплителна система толкова продължително време се радва на многобройни почитатели 
именно защото предимно косо излъчватата топлина се усеща особено приятно от човешкото тяло. 

 
В по-ново време за климатизиране на помещенията се използват предимно 
замазките, в които се вграждат съответни инсталации. Ако помещението 
трябва да се отоплява, водата е топла, а ако трябва да се охлади се използва 
студена. Чрез тази допълнителна функция на замазката подовете се натоварват 

по-различно в сравнение с неотопляващите и неохлаждащи подови конструкции. 
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Понеже сезонните температурни промени на затопляне и охлаждане са свързани с прекомерни 
свивания и разширения на замазката, разположените отгоре настилки са подложени на сериозни 
натоварвания. Затрудненията при паркет/дюшеме стават още по-сериозни, понеже заедно с 
температурните разлики в замазките настъпват и постоянни различия в размерите от редуването 
на свиване и разширение. Докато затоплената замазка се разширява през отоплителния период, 
в същото време положеният върху нея паркет се свива. През периода на охлаждане става 
обратното – охладената замазка се свива, паркетът се разширява. Инженеринговите подови 
настилки са склонни да се разширяват и свиват много по-малко от масивните дървени подове (с 
40–45%). Дори различни видове дървесина се различават в това отношение. Ако се ползва 
дървесина, която е по-склонна към разширение/свиване (например бук и клен), трябва да се 
очакват по-големи фуги и деформации, когато работи отоплението. 
 
Инвеститорите и собствениците трябва да бъдат информирани за особените свойства на дървени 
подове върху отоплени или охладени замазки. Особено внимание трябва да се обърне на 
евентуалната поява на фуги и тяхната големина. 
 
При отоплени подови конструкции коефициентът на термично съпротивление на дървения под 
не бива да бъде по-висок от 0,15 м2 K/W (CEN/TS 15717). 

Всички паркети на Bauwerk и предлаганите от Фивекс  на други производители са 
подходящи за монтаж върху електрически или водни системи за подово отопление. 
Благодарение на компактната си структура двуслойният паркет на Bauwerk 
притежава ниско термично съпротивление 0,038-0,089  m2K/W  и може да бъде 
използван както при подово отопление, така и при охлаждане на пода. Bauwerk 

паркет може да бъде инсталиран на електрическо или водно подово отопление. Въпреки това, 
температурата на повърхността трябва да се контролира и не трябва да надвишава температура 
от 27 °C (Bauwerk 29 °C) по време на експлоатациятя. Както вече споменахме паркетите не отнемат 
топлината от краката и гарантират максимален комфорт. 
Появата на фуги е характерно през отоплителния сезон. На това може да се противодейства само 
чрез поддържане на здравословен микроклимат в помещенията: 20-22 °C и относително ниво на 
влажност 30-65%. Препоръчва се използването на въздушни овлажнители, когато се използва 
отоплителната система за повишаване благосъстоянието на обитателите. 
 

Product                                                                                                              Thermal resistance   m2 K/W 
 

Bauwerk Monopark 9.6 mm, bonded                                                                                                  approx. 0.050 

Bauwerk Multipark / Solopark 10 mm, bonded                                                                                  approx. 0.072 

Bauwerk Master Edition 11mm, bonded                                                                                             approx. 0.078 

Bauwerk Unopark (incl. Vintage Edition) 11 mm, bonded                                                                 approx. 0.078 

Bauwerk Unopark 13 mm, bonded                                                                                                      approx. 0.089 

Bauwerk Formpark 11mm, bonded                                                                                                     approx. 0.078 

Bauwerk Formpark Mini 9.5mm, bonded                                                                                            approx. 0.049 

Bauwerk Cleverpark 9.5 mm, bonded                                                                                                  approx. 0.049 

Bauwerk Trendpark (incl. Vintage Edition) 11 mm, bonded                                                               approx. 0.078 

Bauwerk Studiopark 9.5 mm, bonded                                                                                                  approx. 0.049 

Bauwerk Villapark 9.5mm, bonded                                                                                                     approx. 0.049 

Bauwerk Casapark (incl. Master Edition) 14 mm, bonded                                                                  approx. 0.097 

Bauwerk Silverline Edition (incl. Master Edition) 11 mm, bonded                                                     approx. 0.078 

very good 
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Опитът показва, че във фазата на проектиране не винаги е окончателно решено какво покритие 
ще бъде положено върху подовото отопление и понеже именно естествените паркети са най-
чувствителни и застрашени от повреди при подово отопление, специалистите по полагането на 
инсталацията и замазката трябва особено сериозно да подходят към задълженията си и да отчитат 
следващите довършителни работи. Влажността на замазката задължително трябва да бъде 
измервана, затова полагащите трябва да маркират местата, където провежданите измервания 
няма да засегнат отоплителната система. Добре е за помещение до 50 м2 да се определи едно 
място, подходящо за измерване, а при по-големи помещения – съответно повече. Ако не са 
маркирани такива места, трябва да се отправят писмени възражения. Тогава инвеститорът трябва 
да изиска от специалистите по полагане на замазката допълнително да маркират места за 
изпитване. 
 
› В продължение на три дни след монтажа температурата на пода трябва да надвишава 20°C. 
› Преди, по време и след монтажа относителната влажност на въздуха трябва да остане под 65%. 
› По време на работата на подовото отопление температурата на подовата повърхност никога не 
трябва да надвишава 27°C. Високи температури и/или прекалено сух микроклимат ще повреди 
паркета и може да доведе до фуги, деформации или дори до появата на пукнатини. 
 
Новоинсталираните системи за подово отопление трябва да бъдат детайлно тествани, за да се 
уверите, че функционират правилно: компанията, която инсталира подовото отопление трябва да 
контролира и регистрира функционирането на отоплителната система. При тези тестове обаче се 
документира единствено правилното функциониране на системата. Това не означава, че в 
замазката не съдържа остатъчна влажност и е готова за монтаж на паркет. Следователно трябва 
да се следват специфичните изисквания при всички обстоятелства.  
 
Следващите точки трябва да се спазват в съответствие с производствените стандарти и нормите 
на SIA: 
› ›› След като замазката достигне крайното си ниво на твърдост, отоплителната система трябва да 
бъде включена за поне 14 дни. Впоследствие ще бъде достатъчно системата да работи при прибл. 
⅔ от максимума температура. 
›› След плавно увеличаване на температурата по средата на периода на подгряване 
температурата трябва да се увеличи до максималната поне за два дни. 
›› Един или два дни преди монтажа на паркет изключете отоплението или го намалете в 
зависимост от температурата навън, така че повърхностната температура на пода да не 
надвишава 20 ° C. 
›› Аклиматизацията на паркета изисква повече време при подово отопление. Аклиматизацията се 
извършва след 14-дневната проба на подовото отопление 
›› 1–2 дни след монтажа на готовия паркет температурата  може да се увеличава постепенно всеки 
ден с  приблизително 5°С. 
 
НИКОГА не изсушавайте замазката, като използвате системата за подово отопление,защото може 
да разрушите цялостта на циментовата замазка. 
 
Ако инвеститорът или техническият ръководител изискват необичайни работи, напр. силово 
затваряне на работна или разделителна фуга, след изпълнение на които могат да се очакват 
дефекти, или неоснователно поръчани работи, напр. полагане на паркет върху недостатъчно 
изсъхнала замазка или допълнителни работи, изпълнителят (монтажникът) трябва да се 
изисква писмен документ! В тези случаи други случаи, когато се изисква нарушение на 
нормите, Изпълнителят на монтажа на паркет не е длъжен да се съобрази и може да откаже 
изпълнението на монтажа. 
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7. Лепила:  

Дисперсните лепила образуват твърдо-еластична слепваща фуга. Понеже съдържат вода, която 
при физическото свързване трябва да бъде отстранена, те се нуждаят от поглъщаща или 
абсорбираща замазка. Освен това част от водата прониква в дървесината и предизвиква 
набъбване. Дисперсните лепила не съдържат опасни вещества и затова могат да се полагат без 
спазване на специални норми. Те са особено подходящи за многослоен и масивен паркет, който 
реагира бавно на изменение на влажността.  

Полиуретановите лепила се доставят като еднокомпонентни (1К) и двукомпонентни (2К) . 
Лепилата  К1 образуват меко-еластична фуга и са готови за нанасяне. Те особено добре 
„намокрят“ както замазката, така и самия паркет. Полиуретановите лепила К2 трябва да се смесят 
на площадката от компоненти А. и Б. и тогава да се спази отвореното време. По тази причина не 
бива да се смесва по-голямо количество, отколкото е посочено в предписанията, защото 
материалът ще изгуби годността си, ако не се използва и изразходва съобразно посочения срок. 
Полиуретановите лепила К2 образуват твърдо-еластична фуга. С тях се постига особено здраво и 
устойчиво залепване. За свързването се изисква компонентът изоцианат, който обаче е опасен за 
здравето на работещия. Затова при използването му трябва да се използват лични предпазни 
средства. Bauwerk не предлага полиуретанови лепила от 2010 г! 

Силановите лепила, т.нар. хибридни лепила, вече десетилетия наред са се наложили в практиката 
поради своята трайно еластична херметическа плътност. При разширение на дървесината тези 
лепила се слягат еластично и поради способността си да се връщат в изходно положение 
намаляват до минимум образуването на фуги. По този начин те разтоварват както паркетните 
ламели, така и основата. Но при по-големи покрити площи по периферията възникват значително 
по-високи напрежения в сравнение с твърдоеластичните лепила. Затова в периферните зони 
могат да се получат деформации. Поръди съдържащите се в тях омекотители (ок. 10-30%) тези 
лепила не могат да се нанасят директно върху излят асфалт, а само върху устойчиви срещу 
омекотител шпакловъчни смеси. Разходната норма от порядъка на 1000-1200 г/м2. Отвореното 
време за работа е около 20 минути, а до пълното стягане на лепилото трябва да минат между 24 
и 48 часа в зависимост от положеното количество. Силановото лепило не е от т.нар. пълнещи и 
дебелината, с която надига при лепене на паркет е пренебрежимо малка. Не може да бъде 
използвано за компенсиране на липса на нивелация. Обикновено не е необходимо 
предварително грундиране на пода преди работа. Подходящо е за монтаж на паркет при подово 
отопление.  

Изборът на вида лепило е в зависимост от основата и винаги трябва да е съобразен с нея! Да се 
спазват стриктно инструкциите на производителя на лепило. 
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8. Видове основи за полагане на паркет 

Паркетът може да бъде монтиран върху множество различни основи, разделени основно на две 
групи: замазки и сухи подове. Най-често срещаните са: 

8.1. Циментова замазка 

 

 

 

 

 

 

Описание Циментова замазка (светлосива), подходяща за плаващ и монтаж с лепене 
Време за съхнене Около 10 дни за всеки 1 см дебелина (при 50-60% отн. Влажност и 20оC) 
Макс. влажност 2,3% (CM метод), при подово отопление 1,5% 
Подготовка Почистване  

 
8.2. Калциево сулфатна замазка(традиционна анхидритна) 
 

Описание Анхидритна (светло бежов, сивкав цвят) подходяща за плаващ и монтаж с 
лепене 

Време за съхнене Най-малко 10 дни за всеки 1 см дебелина (при 50-60% отн. Влажност и 20оC) 
Макс. влажност 0,5% (CM метод), при подово отопление 0,3% 
Подготовка Шлайфане и почистване  

 
8.3. Анхидритна саморазливна замазка  
 

Описание Анхидритна (светло бежов цвят), здрава и равна основа, подходяща за плаващ 
и монтаж с лепене 

Време за съхнене Най-малко 12 дни за всеки 1 см дебелина (при 50-60% отн. Влажност и 20оC) 
Макс. влажност 0,5% (CM метод), при подово отопление 0,3% 
Подготовка Повърхността трябва да бъде шлайфана с едра шкрука (16 или 24) докато целият 

бледо-прахообразен слой не бъде отстранен, което води до хомогенна, твърда, 
неплъзгаща се замазка, за да се гарантира отлично механично закрепване на 
лепилата. След което трябва добре да се почисти и да се гарантира, че е без 
никакъв прах.  

 
8.4. Дървесни плочи – ПДЧ, ОСБ, Шпреплат и др. 
 

Описание ПДЧ, ОСБ или шперплат. Най-добре с нут и перо. Подходящи за плаващ и 
монтаж с лепене.  

Време за съхнене НЯМА;  
Макс. влажност 6-9% влажност на плочите 
Подготовка Препоръчват се плочи с мин дебелина 22 мм (или 2 слоя *13 мм, диагнално 

свързано закрепени. Възможно е да се използват и по-тънки плочи при равна 
основа. Плочите трябвада бъдат здраво закрепени към основата. Всички 
повърхностни остатъци от производството им трябва да се шлайфат и почистят.  

Паркет 

Лепило 

Плаваща замазка 

Изолация/паробариера 

Бетонна плоча 
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8.5. Гипсови/циментови плоскости 
 

Описание Смес от твърда мазилка или цимент и целулозни влакна. Подходящи за плаващ 
и монтаж с лепене. Гипсокартонените плоскости не се препоръчват при монтаж 
на паркет с лепене, а само са плаващ монтаж. 

Време за съхнене НЯМА;  
Макс. влажност Да се следват препоръчките на производителите. Плоскостите са чувствителни 

към вода и влага, така че трябва да ги поддържате сухи. 
Подготовка За някои видове е наложително използването на специални лепила или 

грундове.  
 

8.6. Стари дюшемета (особено неравни) 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Описание Пакет от комбинация на пълнеж и дървесни плочи. Подходящ за плаващ или 
монтаж с лепене при стари дюшемета с големи неравности. 

Време за съхнене НЯМА;  
Макс. влажност 10% на стария дървен под. 
Подготовка Да се използват дървесни плочи с мин. дебелин 22 мм.  

 

8.7. Стари дюшемета/паркети – достатъчно равни 

 

 

 

 

 

 

Описание Да се изравни старият под (ако е необходимо). Новият паркет може да с 
монтира плаващо или с лепене – при всички случаи перпендикулярно на 
посоката на стария. Макс. Влажност стар под 10%! 

 

Паркет 

Лепило 

Дърв. плочи – плаващ монтаж 

Велпапе 

Пълнеж 

Старо дюшеме 

Дървена скара 

Паркет (плаващ монтаж) 

Изолация (напр. корк) 

Старо дюшеме/паркет 

Дървена скара 
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9. Експлоатация и поддръжка 

Паркетните настилки са дълготрайна инвестиция. За да им се радвате с години трябва да 
се съобразявате със следните препоръки: 

 Използвайте ефективни изтривалки на вратите на всички външни входове и над зоните с висок 
трафик на пода, тъй като това значително ще помогне да се избегне проникването на мръсотия 
и песъчинки по пода. 

 Използвайте филцови подложки на краката на мебелите тъй като така ще избегнете повреди, 
причинени от движението на мебелите по пода. 

 Използвайте специфични подложки под столове на колела, за да избегнете повреди и 
прекомерно износване на паркета в тези зони 

 НЕ плъзгайте и влачете тежки мебели или предмети по пода, тъй като това може да повреди 
повърхността 

 Поддържайте относителна влажност в помещението между 45–60%, тъй като това ще сведе до 
минимум естествената тенденция на пода да се движи през сезоните на годината. Използвайте 
влагомери за контрол (могат да бъдат закупени от множество места и са евтини). Когато нивата 
на влажност са под или над посочените 45 - 60%, трябва да се използва овлажнител или 
влагоуловител, за да се коригират нивата на влажност в помещението и да се поддържат на 
препоръчаните нива. 

 Стайните растения значително допринасят за поддържането на относителната влажност в 
помещението и качеството на въздуха. Освен това с тях се чувстваме по-спокойни и те имат 
положителен ефект върху здравето ни. Изборът на стайни растения е наистина разнообразен 
и има видове, които изобщо не са взискателни за поддръжка, така че би било жалко да няма 
поне две в повечето стаи. Освен това те също са добър индикатор за климатичното състояние 
на вашите стаи - ако забележите, че растенията бързо изсъхват, въздухът определено е 
прекалено сух и това бързо ще се забележи и при паркета. 

 Защитете пода си от постоянна пряка слънчева светлина, където е възможно, тъй като зоните, 
подложени на постоянна слънчева светлина ще стареят и сменят цвета си по-бързо в 
сравнение със сенчестите зони на пода. 

 Ако използвате постелки или килими, от време на време ги премествайте, за да се избегне 
обезцветяване под краищата им. 

 Отклонение на нюансите и цветовете е нормална характеристика на естествените 
паркети/дюшемета,  естественият характер на дървесината се изразява в отклонения на цвета, 
многообразие на чепчета и нишки на текстурата, така че „смесването“ на паркетните елементи 
е нормална част от процеса на монтаж, за да се гарантира цялостен приемлив външен вид. 
Някои открити чепчета са запълени с кит и това е част от нормалния производствен процес. Не 
изисквайте предварително сортиране от монтажниците! 

 Вашият под е продукт от естествена дървесина и като такъв ще показва признаци на естествено 
разширение/свиване и появата на малки фуги през отоплителния сезон са нормално, 
допустимо явление. 

 Не ходете по вашия паркет с тънки твърди токчета, тъй като това може да повреди 
повърхността на подовата настилка. Все едно сте допуснали слон да се разхожда из стаята����! 
Механичното напрежение от токче 1 см на 40 кг жена е равно на 4000 кг слон! = 400 000 Pa! 

 Използвайте почистващи препарати, препоръчани от производителя на паркет. Не 
използвайте почистващи препарати на основата на амоняк, акрилни покрития, продукти на 
основата на восък, избелващи препарати, абразивни сапуни или всякакви почистващи 
препарати на киселинна основа. Този тип почистващи препарати могат да унищожат вашия 
паркет. 
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 Не оставяйте по възможност домашни любимци с дълги нокти да преминават по пода, тъй като 
ноктите им могат да надраскат повърхността. 

 При подово отопление: На резки промени във външната температура трябва да се реагира с 
включване или изключване на различни други отоплителни и охладителни уреди, а не с рязка 
промяна на температурата на подовото отопление.  

 При подово отопление/охлаждане паркетът по възможност да не се покрива с твърде дебели 
килими и върху тях да не се разполагат мебели с плътна долна основа, защото заедно с 
недопустимо повишеното съпротивление на топлопропускливост температурата на 
дървесната повърхност още повече се повишава, респ. спада. Повишаването на 
повърхностната температура винаги предизвиква понижаване на влажността на въздуха, 
поради което при паркетите се получава засилено образуване на фуги под килимите. По време 
на охлаждане при по-ниска повърхностна температура на пода под килимите може да се 
образува и конденз, което ще доведе до засилено разширение на паркета в този участък. При 
подове за охлаждане температурата в замазката трябва да бъде възможно най-висока! 

При неспазване на гореописаните препоръки отпадат гаранциите на производители и 
монтажници! 

 


