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Протокол настилання ламінованого покриття на підлогу 
з обігрівом основи водного типу 
 
Перед настиланням ламінованої підлоги основа повинна бути прогріта до температури, коли випарування 
вологи з основи менше, ніж випаровування, яке може пошкодити покриття. Ця вимога діє незалежно від сезону, 
в якому проводиться настилання покриття. 
 
Основа повинна повністю відповідати загальним вимогам СНиП 3.04.01-87, ВСН9-94, СНиП 2.03.13-88 та всім 
іншим, які вимагаються на території України. Обов’язково витримати не менше ніж 21 день період пасивної 
сушки основи. Процес розігріву не може бути розпочатий раніше цього терміну. Звертаємо увагу, відповідно 
товщини основи та наявності вологи знизу період сушки може бути значно подовжений, або в декількох 
випадках виходу вологи з-під основи неможливо позбутися взагалі. Виробник ламінату PARADOR (Парадор) 
не несе відповідальності за пошкодження ламінату внаслідок порушення вимог до основи.  
 
Для процесу розігріву PARADOR (Парадор) рекомендує діяти відповідно графіку розігріву з фіксацією 
протоколу розігріву. При цьому обов’язково дотримуйтесь інструкцій, вимог осіб/компаній, які встановлюють і 
відповідають за встановлення та експлуатацію системи обігріву підлоги.  
 

 
 
Графік старту системи підігріву підлоги водного типу 

 
ВАЖЛИВО !!! Рекомендована максимальна температура експлуатації ламінованої підлоги  до 25ºС, 
гранично допустима 28ºС. 
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Протокол настилання ламінованого покриття на підлогу 
з обігрівом основи водного типу 
 
 
Заповнення протоколу при першому настиланні покриття. 
 

1) 1.1) Роботи по облаштуванню цементно-пісчаної основи завершено __________________________. 

1.2) Основа цементно-пісчана ______________, або ангідрітна ______________________________ 

1.3) Середня товщина шару основи _____________ см 

2) 2.1) Встановлення системи підігріву підлоги завершено __________________, розігрів розпочато з 

набором не більше 5°С на добу, до моменту досягнення температури основи 45°С. 

2.2) 45°С максимальна постійна температура витримана ______ діб. (Повинно 7 діб), без зниження. 

2.3) Від ___________ до ___________ (повинно бути 4 доби) температура знижена на 5°С на добу. 

2.4) Від ___________ до ___________ (повинно бути 7 діб) система підігріву повністю вимкнена. 

2.5) _________ система підігріву підлоги ввімкнена знову, температура 45°С досягнута __________ 

2.6) Після досягнення основою 45°С температура знижена до 25°С, не більше ніж по 10°С на добу, до 

того часу, коли температура основи досягне не вище 25°С, що необхідно для настилання ламінованої 

підлоги, тришарової паркетної дошки, або масивної паркетної дошки. 

3) Під час процесу розігріву та охолодження кімната провітрювалася без протягів __________ (підпис) 

4) Рівень залишкової вологи в основі дорівнює _________ %. (Максимальний рівень залишкової вологи 

ангідрітної основи 0.3 CM%, цементно-пісчаної 1.5%CM) 

5) Даним протоколом ми засвідчуємо настилання покриття для підлоги на основу з водним підігрівом. 

 
Ці інструкції розроблені для інформування спеціаліста з настилання підлоги/ підрядчика з 

облаштування основи з водним підігрівом/ власника будівлі, приміщення. Вони не є базою для 
розглядання гарантійних умов, не є базою для висування рекламацій. За будь-яких суперечок компанія 
PARADOR (Парадор) з повагою ставиться до вимог виробника та інсталятора підлоги з підігрівом, і 
нагадує, що необхідно повністю дотримуватись їх експлуатаційних вимог і рекомендацій. 
 
 
Адреса/ дата/ підпис/ печатка організації 

Підрядчик з установки системи підігріву підлоги/ 
спеціаліст з настилання підлоги 
 

Покупець 

 

 


