
 

  ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  № ......... 

 

               Днес 13.09.2017г., в гр.София, “ВИАЛ ПАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от Цветан Вецков, предаде на г-н…………………, 

като представител на КУПУВАЧА:.................... , по фактура ………../..............г.   търговски обект: склад  ул.“Марко Балабанов” №1, 

на адрес: гр.София, от склад Възраждане , следните стоки: 
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Същата е приета без забележки относно количество и качество. 

  

                                Предал : ................................                                                              Приел:   ................................ 

 

УКАЗАНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

Уважаеми клиенти, 
 

Фирма  “ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД най-учтиво  Ви моли да се запознаете с изискванията за качество, транспорт, съхранение, полагане и поддръжка на 
доставената Ви стока. 

Препоръчваме Ви, при закупуване на паркета, той да бъде приет според изискванията на EN 13 228, засягащ производството на детайли от масивна 
дървесина за направа на паркетен под. Приемането на стоката се извършва както следва: 
- контролна проверка на качеството, описано в заявката - до 5% от партидата 
- контролна проверка на влажността - до 10 бр. дъски от партидата 

Броят на дъските, неотговарящи на описаното в EN 13 228 като количество може да бъде не-повече от 3%. Молим Ви, рекламациите да бъдат предявявани и 
коментирани в момента на приемане на стоката, за да можем своевременно да се погрижим за тях. 

Паркетът се транспортира в закрити и сухи МПС. При товарене, транспортиране и разтоварване, паркетните дъски трябва да се предпазват от 
намокряне, замърсяване и механични повреди. Съхраняват се в затворени и сухи помещения с температура на въздуха м/у 15 и 25° С и относителна влажност 
на въздуха 40-60%. При закупуване оставете  паркетът да се аклиматизира в помещението, в което ще се полага. 

За да получите желания от Вас паркетен под, Ви препоръчваме да използвате квалифицирани специалисти за полагане, циклене, фугиране, 
шлайфане и лакиране на паркета, като се съобразите с техните препоръки, направени след предварителен оглед на помещението. 

Основата, върху която паркетът ще се полага трябва да бъде достатъчно твърда и да не образува прах, трябва да бъде гладка и да няма пукнатини. 
Преди полагането на паркета тя трябва да се почисти. Влажността на основата не трябва да надвишава 4%, измерена в дълбочина. Основните причини, които 
водят до отлепване и надигане на паркета, са слаба и некачествена основа, прекалено влажна основа и висока относителна влажност в помещението. При 
полагане на тръби за парно, кабели и др. в пода, трябва да бъдат очертани трасетата. 

Преди полагане на паркета трябва да се проверят дограмата и водните инсталации, като се отстранят евентуалните течове. Всички мокри процеси 
(полагане на теракот, шпакловка, латекс и др.) трябва да бъдат завършени. Възможно е след монтажа на паркета да се положи само последна ръка латекс на 
стените. 

По време на монтажа температурата в помещението не трябва да е по-ниска от 15° С. Влажността на въздуха трябва да е в рамките на 40 - 60%. 
Препоръчваме монтаж на паркета с лепене към пода, като за целта се използват специални лепила на водна основа или полиуретанови 

двукомпонентни. При използване на водни лепила, времето на изчакване преди циклене е по-голямо (15-20 дни) до нормализиране влажността на паркетните 
дъски (9±2%). 

Цикленето и шлайфането след фугиране да се извършва със специални безпрашни машини и подходяща шкурка (от по-едра до фина). След 
последното шлайфане преди лакиране паркетът трябва да се почисти от останалата прах. 

След нанасяне на последна ръка лак, е желателно 24 ч. помещението да остане затворено, а въвеждането в експлоатация да стане след 72 ч. При 
някои лакове е необходимо междинно шлайфане на лака (полиране). 

Паркетите след техния монтаж имат безупречно поведение при температура на въздуха м/у 18 - 22° С и относителна влажност на въздуха 50-55%. 
Негативно влияние може да окаже рязката промяна в температурата. 

При поддръжка на паркета трябва да се обърне внимание на своевременното премахване на дребни частици (пясъчинки, стъкла, камъчета), които 
нараняват лаковото покритие. Препоръчва се това да става редовно с прахосмукачка, след което почистете с влажна кърпа и специален препарат за паркет. 
Не допускайте разливане на течности върху паркета, а ако това се случи, веднага попийте с кърпа. Поставете изтривалка пред вратата на помещението, за да 
намалите до минимум риска от внасяне на пясъчинки и вода, които в комбинация са унищожителни за паркета. Избягвайте нараняването с твърди и остри 
предмети - крака на мебели (поставете им специални предпазители), токчета и др. 
 

Като коректен доставчик Ви информирамe , че не носим отговорност при: 
- Неправилно транспортиране и съхранение на паркета; 
- Полагане на паркета от неквалифицирани лица, при неподходящи условия; 
- Неспазване изискванията към паркетната основа (твърдост, влажност, гладкост); 
- Неподходяща температура и отн. влажност на въздуха; 
- Рязка промяна в температурата на помещението, прекален студ или пресушаване от висока температура; 
- Полагане в помещение с подово отопление без консултация със специалист; 
- Мокри процеси след монтажа на паркета, несъобразени довършителни работи; 
- Експлоатация на пода преди необходимото технологично време за съхнене на лака; 
- Неправилна експлоатация - нередовно или неправилно почистване, нараняване с абразиви, 
твърди и остри предмети; 
- Форсмажорни обстоятелства - пожар, наводнение, земетресение и др.;    

                              
     Клиент: .................................................... 

                                                                                                                                                                                                                          / Запознат съм с указанието/ 


