Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε μοκέτες πάνω σε
υφιστάμενα παρκέ ή laminate χωρίς να καταστρέψουμε
την επιφάνειά τους;
Σύστημα Renoplan No. 11
Η λύση:

Με Sigan 3.

“ Το Sigan 3 είναι η καλύτερη λύση για αλλαγές
χρήσης δαπέδων παρκέ, μιας και δεν καταστρέφονται
οι επιφάνειές τους.”

Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No.11

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε μοκέτες πάνω σε υφιστάμενα
παρκέ ή laminate, χωρίς να καταστρέψουμε την επιφάνειά τους;
Με Sigan 3.
Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Το ξύλινο δάπεδο ή τα laminate δάπεδα αντιμετωπίζονται συχνά ως
υποστρώματα σε εργασίες ανακαίνισης. Για να τοποθετήσετε νέες
μοκέτες που δεν θα βλάψουν τα υφιστάμενα δάπεδα, συνιστάται η
νέα τεχνολογία συγκόλλησης switchTec® και ειδικότερα το Sigan 3.
Το πλεονέκτημα του Sigan 3 είναι πως οι μοκέτες μπορούν να
τοποθετηθούν γρήγορα και χωρίς σκόνη ή θόρυβο σε ήδη
υπάρχοντα δάπεδα από ξύλο ή laminate. Λόγω της ειδικής τεχνολο-
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Σφουγγαρίστε καλά το υπόστρωμα με
καθαρό νερό και αφαιρέστε τη σκόνη και
τη βρωμιά. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει
καλά το υπόστρωμα.

Διεξάγετε μια δοκιμαστική συγκόλληση για να
ελέγξετε αν το Sigan 3 κολλά καλά πάνω στο
υφιστάμενο παρκέ.

γίας κόλλα, η μοκέτα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κατάλοιπα ακόμα
και μετά από χρόνια. Το αρχικό δάπεδο μπορεί στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθεί ξανά ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ως
υπόστρωμα για νέα επικαλύμματα δαπέδων.
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Τοποθετήστε περιμετρικά την ταινία Sigan κατά
μήκος των τοίχων και όλων των προεξοχών. Αυτή η
διαδικασία αυξάνει τη δύναμη της συγκόλλησης στα
ακραία σημεία.
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Τοποθετήστε τα φύλλα Sigan 3 με την κάτω πλευρά
τους σύμφωνα με τη φορά της μοκέτα που θα
τοποθετηθεί και κόψτε τα επανωτίσματα της ταινίας
Sigan (προσοχή: μην καταστρέψετε το παρκέ ή το
laminate!). Εναλλακτικά μπορείτε να εφαρμόσετε την
μέθοδο των 2-ατόμων.
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Στρώστε τις εγκλιματισμένες μοκέτες.
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Διπλώστε το μισό επικάλυμμα. Αφαιρέστε το
προστατευτικό κηρόχαρτο του Sigan 3 οριζόντια και
ευθεία προς το διπλωμένο επικάλυμμα. Κόψτε το χαρτί
και αφήστε ένα περιθώριο με φάρδος περίπου 10 cm.
Ξεδιπλώστε το υπόλοιπο επικάλυμμα και δημιουργήστε μια πτυχή.

Απλώστε το επικάλυμμα άμεσα πάνω στο φιλμ του
Sigan και ρολάρετε καλά.

Κατόπιν ξεδιπλώστε το υπόλοιπο μισό επικάλυμμα
του δαπέδου. Τραβήξτε το προστατευτικό κηρόχαρτο
του Sigan 3 και μαζέψτε τα απορρίμματα με τη βοήθεια
της πτυχής που δημιουργήσατε. Κατόπιν απλώστε και
πιέστε το δεύτερο μισό του επικαλύμματος πάνω στο
Sigan 3.

Το επικάλυμμα μπορεί να πατηθεί αμέσως μετά από
τη συγκόλληση. Πιέστε και ρολάρετε με βαρύ ρολό τα
προστατευτικά χαρτιά και μειώστε τον όγκο των
απορριμμάτων.

Το επικάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα
ακόμα και χρόνια μετά.
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