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1. 
Pred polaganjem je potrebno preveriti ravnost tal. V ta namen se 
lahko uporabi pribl. 2 m dolga ravna letev. Če je odstopanje 
večje od 2 mm, vam predlagamo izravnavo tal. 

 

 

2. 
Pri polaganju na estrih oz. na druge talne obloge je potrebno 
razprostreti PE-folijo 0,2 mm. Pri talnem ogrevanju je potrebno 
uporabiti za to primerno PE-folijo. Na območju spojev se mora 
folija prekrivati za 30 cm. Ob stenah folijo povlečemo navzgor in 
jo obrežemo po namestitvi talne obloge. Za zvočno izolacijo in 
za izenačitev manjših neravnosti se razvije 2 mm debela 
podloga za zvočno izolacijo. 

 

 

3. 
Postavite prvo desko, kot je prikazano na sliki: delo od leve proti 

desni oz. glede na vpadno svetlobo. Polagajte k steni ter jih 

fiksirajte z odmičnimi zagozdami (raztezni odmik od stene 
10 mm). Pred namestitvijo odstranite morebitno umazanijo. 
Umazanija lahko povzroči nekaj zategovanje in napetost v 
parketu. 

 

 

 

4. 
Pritisniti naslednjo desko pod kotom 20° proti prvi in jo zataknite. 
Nadaljujte postopek vzdolž dolžine prve vrste. Zadnja deska v 
prvi vrsti se prireže in vstavi ob upoštevanje raztezne razdalje 
10 mm do stene. 



AL-PA TRG Saša Paluc Kekec s.p. | Dvorjane 25 | 2241 Spodnji Duplek | Slovenija | 

Tel: 02/684-02-13 | Fax: 02/684-02-14 | GSM: 041 784 335, 041 641 047 | 
E-mail: alpa@alpa-sp.si | www.alpa.si | ID št. za DDV: SI97284017 | TRR: SI56 03120-1000279707 

 

 

 
5. 
V naslednji vrsti je naprej potrebno položiti preostanek deske iz 
prve vrste. Čelni zamik mora znašati vsaj 50 cm. S tem se 
občutno zmanjša količina odpadnega materiala. 

 

 

 

6. 
Desko pod kotom 20° z rahlim pritiskom zataknemo v prvo vrsto. 
Nadaljnje polaganje se izvede deska za desko. V pomoč vam je 
lahko udarni blok. 

 

 

 

 

 
7. 
Konico pod kotom 20° potisnemo pod desko. 

 

 

 
8. 
Naslednjo desko na čelni strani pod kotom 20° postavimo ob 
prvo in pritisnemo navzdol. S kratkim pritiskom na prečni spoj 
se element zaskoči v sosednjem elementu. Pri tem morajo biti 
elementi natančno poravnani. 

 

 

 

 

 
9-10. 
desko namestimo na svoje mesto, pomagamo si z nežnimi 
udarci na udarni blok ter odstranimo konico. Tesno povezanost 
med deskami je mogoče zagotoviti z nežnimi udarci na udarni 
blok. Nadaljujte z namestitvijo na ta način. 
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11. 
Ko so končane tri vrstice se morajo preveriti in prilagoditi 
oddaljenost med steno in talno oblogo. 

 

 

 

12. 
Pri ceveh za ogrevanje se izrežejo oz. izvrtajo primerne odprtine. 
Premer lukenj mora biti vsaj 20 mm večji od premera cevi. 
Odrezan košček primerno prilagodimo in ga zalepimo nazaj na 
svoje mesto in pokrijemo z ovratnikom od cevi. 

 

 

 

 
13. 
Podboj vrat je mogoče zmanjšati z natančno dolžino, tako da 
parket potisnemo pod vrata. 

 

 

14. 
Zadnjo vrsto parketa je potrebno po vzdolžni strani prirezati in 
prilagoditi z upoštevanjem raztezne razdalje 10-15 mm. 
V vratnih prehodih je potrebno uporabiti profilni sistem ob 
upoštevanju raztezne razdalje pribl. 5 mm (to velja tudi v 
primeru, če v sosednjem prostoru polagamo isto talno oblogo). 

  

Ko zaključite polaganje, morate obvezno odstraniti zagozde ter 
pritrditi zaključne letve. 
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Pred polaganjem preglejte vse dele talne obloge in bodite pozorni na to, če so na njih vidne 
napake. Poiščite vse pomanjkljivosti in o tem takoj obvestite prodajalca. Že položeni material 
se izključi iz reklamacij. Pri polaganju poskrbite za ustrezno osvetlitev (polaganje ponoči ni 
priporočljivo). 

 
Površina mora biti ravna, ustrezne trdote, brez razpok, ne preveč groba ter očiščena. 

 

48 ur pred polaganjem je potrebno talno oblogo, ki mora biti originalno zapakiran dati v 
prostor, kjer bo položena, da se bo klimatizirala (paketov ne odpirat!). 

 
Pakete v katerih je talna obloga, ne smete odpirati (v kolikor ga boste odprli, ga morate 
NUJNO zapakirati nazaj v folijo). Talno oblogo lahko vzamete iz paketov tik pred 
polaganjem. 

 

 

14 - 20 dni pred polaganjem je potrebno talno gretje vklopiti, temperatura estriha, mora 
biti od 15 - 18˚ C, priporočena vlažnost prostora 60% (45% - 65%); 

 

Pred polaganjem je potrebno gretje vklopiti (tudi v poletnem času). To velja tudi za 
polaganje na že obstoječi estrih na katerem je bil predhodno položen drug parket ali druga 
talna obloga. 

 
Pri plavajočem polaganju ne smemo prekoračiti predpisane dolžine oz. širine tal za 
polaganje, ki znaša 10 m. Če dolžina oz. širina prostora znaša več kot 10 m, je potrebno 
uporabiti raztezne profile. 

 

Načeloma je treba pri vseh estrihih in pri polaganju na talno ogrevanje položiti PE-folijo 
debeline 0,2 mm. 

 

Pri polaganju je potrebno obvezno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje na talno 

ogrevanje (priporočamo uporabo parno zapornega premaza). 

Toplotna prevodnost talne obloge je okrog 0,15 m2k/W in je ne sme presegati 

Pred polaganjem parketa je potrebno opraviti CM test estriha 

Najvišje vrednosti vlage v estrihu, merjenje s CM-napravo: 
 

Vlažnost talnega estriha cement: 2,0 % , anhidrit: 0,5 % 
Vlažnost talnega estriha s talnim ogrevanjem cement: 1,8 % , anhidrit: 0,3 % 

 

 

Po zaključku polaganj se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur. 
 

 

Temperatura poda, kjer je parket položen NE SME prekoračiti 26˚C! Temperatura v 
prostoru mora biti 18 - 22˚C, vlaga 50 - 65%! 



AL-PA TRG Saša Paluc Kekec s.p. | Dvorjane 25 | 2241 Spodnji Duplek | Slovenija | 

Tel: 02/684-02-13 | Fax: 02/684-02-14 | GSM: 041 784 335, 041 641 047 | 
E-mail: alpa@alpa-sp.si | www.alpa.si | ID št. za DDV: SI97284017 | TRR: SI56 03120-1000279707 

 

Poškodbe parketa boste zelo zmanjšali s podlogami iz filca na mizah ali stolih ter ustreznimi 
kolesci ali podlogami pod pisarniškimi stoli. 

 
Talno oblogo lahko poškodujejo izlivi vode, premokre čistilne krpe in puščanje vode iz sobnih 
rastlin brez podlog, ter posebej čiščenje parketa s parnimi čistilci. 

 

Na vhodih namestite kakovostne predpražnike, ki bodo učinkovito odstranjevali kamenčke, 
umazanijo in vlago s čevljev. Predpražnike redno čistite. 

 

Sledi živalskih krempljev so vidne celo pri parketih iz najtrših lesov. 
 

 

Po lakiranju je potrebno parket 2 tedna uporabljati previdno. Po sedmih dneh lahko previdno 
namestimo pohištvo (ni ga primerno vleči) po enem mesecu ali še kasneje pa lahko položimo 
preproge. 

 

Čiščenje z vodo in čistilnimi sredstvi priporočamo po enem mesecu. Parket čistimo s 
sesalnikom za prah. Madeže odstranjujemo za vlažno krpo ali blagimi čistili. Preprečiti je 
potrebno zadrževanje vode na tleh oz. izpostavljanje vlagi (čiščenje z napravami na paro). 
Tal se ne sme čistiti z grobimi krtačami ali agresivnimi čistili. 

 
Lakirana tla lahko negujemo z vodno emulzijo voska oz. podobnega sredstva za nego 
parketa in s tem podaljšamo življenjsko dobo laka. Sredstvo za nego parketa je v bolj 
obremenjenih prostorih (dvorane, telovadnice,…) priporočljivo premazati pred vsakim 
dogodkom. 

 

 

Priporočamo uporabo dodatnega zaščitnega olja, ki ga nanesete takoj po položitvi. Parket bo 
tako še dodatno zaščiten, prav tako pa mu boste s tem podaljšali dobo ponovne nege. 

 

Po oljenju je potrebno parket 2 tedna uporabljati previdno. Po sedmih dneh lahko previdno 
namestimo pohištvo (ni ga primerno vleči) po enem mesecu ali še kasneje pa lahko položimo 
preproge. 

 
Čiščenje z vodo in čistilnimi sredstvi priporočamo po enem mesecu. Parket čistimo s 
sesalnikom za prah. Madeže odstranjujemo za vlažno krpo ali blagimi čistili za oljene 
površine. Preprečiti je potrebno zadrževanje vode na tleh oz. izpostavljanje vlagi (čiščenje z 
napravami na paro). Tal se ne sme čistiti z grobimi krtačami ali agresivnimi čistili. 

 
Oljenje parketa je potrebno ko ni mogoče odstraniti z madežev s čistili za oljenje površine. Za 
optimalno zaščito, je potrebno na 1 - 2 leti parket ponovno naoljit. 


