
 

 

 

   

 
 

LAMİNE PARKE UYGULAMA ŞARTNAMESİ 
 

 Lamine parke uygulaması aşağıdaki şartlara göre yapılacaktır. Yapılan uygulamada 

uygulama hatalarının sorumluluğu uygulama yapan usta ve bayiye ait olacak her türlü uygulama 

hatası bayi tarafından karşılanacaktır. 

 

1. Lamine parke uygulanacak alan kesinlikle ıslak mekan olmamalıdır. Lamine parke 

tamamen ağaç malzeme olduğu için suya ve neme dayanıklı malzeme değildir. 

2. Lamine parke uygulanacak alan ortam nemi GANN 30-60 aralığında olacaktır. Uygulama 

yapılacak alanda yüzer sistem yapılacak ise şap nemi GANN 30’u (CM 2,0), yere 

yapıştırma yapılacak ise GANN 25’i (CM 1,7) geçmeyecektir. 

3. Zemin yerde alçı v.s. kalmayacak şekilde temizlenecek ve zemine yapılan parke 

esnemeyecek şekilde terazisinde atılmış şap olduğuna dikkat edilecektir. Parke 

uygulaması yapıldıktan sonraki esnemeler tamamen şaptan kaynaklanmaktadır. 

4. Şapın nemine bakılarak nemli olması durumunda uygulama yapılmayacaktır. 

5. Naylon yere serilecek. Naylon ek yerleri en az 30 cm üst üste bindirilecektir. Naylon 

(nem bariyeri) olmadan uygulama yapılmayacaktır. Yere yapıştırma uygulama yapılacak 

ise astar kullanılacaktır. 

6. Naylon üzerine şilte, mantar veya kapron arada boşluk olmayacak şekilde ve üst üste 

bindirilmeden serilecektir. 

7. Parke uygulaması yapılırken parke ışığın geliş yönüne paralel olarak döşenecektir. 

8. Gözle fark edilir hata içeren parkelerin uygulamasının yaratacağı sorunlar uygulamayı 

yapan ustaya ait kusur sayılacaktır. Usta hata içeren parkeleri seçerek uygulama 

yapacaktır.  Malzemedeki hata Dendro Parke’ye bildirilmeden uygulama yapılırsa, 

malzemedeki hata uygulama yapan bayiye ve ustaya aittir. 

9. Lamine parke uygulamasında parke arasında şaşırtma payı 30 cm’nin altında 

olmayacaktır. 

10. Lamine parke uygulamasında parke genleşme boşluğu her yerde 12-14 mm olacaktır. 

Kenar boşlukları dengesiz olan yerde parke kesilerek düzeltilecektir. 

11. Kalorifer boru dipleri dikdörtgen şeklinde değil daire şeklinde olacaktır.  

12. Lamine parke tutkalı lamba zıvanada malzemeyi bırakmayacak şekilde parkenin yan ve 

başlarına bol çekilerek uygulama yapılacaktır.  

13. Parke uygulaması yapılırken yüzer sistem uygulamada 8 m’den uzun alanlar bölünerek 

genleşme boşluğu bırakılarak dilatasyon profili konulacaktır. 

14. Parke uygulaması yüzer sistem yapılıyor ise kesinlikle hiçbir noktadan yere 

sabitlenmeyecektir. Üzerine parke süpürgeliği yapılırken süpürgelik parkeye çakılarak 

hareket etmesi engellemeyecektir. 

15. Lamine parke uygulaması bitirildikten sonra şantiyede bize ait parke atıkları, şilte 

parçaları, tutkal ve naylon atıkları v.s. kalmayacak şekilde temizlenerek şantiyenin 

gösterdiği çöp toplama alanına atılacaktır. 

16. Parke uygulaması yapıldıktan sonra malzemenin üzerinde oluşacak darbeler kesinlikle 

parke ile alakalı değildir. Her malzeme darbeye karşı zarar görebilir. 

 

Lamine parke uygulaması bu şartlara uygun olarak yapılacaktır. Eğer bu şartlardan dolayı 

müşteri veya dendro parke parkenin kusurundan bahseder ise lamine parkenin değişim maliyeti 

(parke dahil) tamamen bayiye ait olacaktır.  



 

 

 

 

 

 

 

LAMİNAT PARKE UYGULAMA ŞARTNAMESİ 
 

 Laminat parke uygulaması aşağıdaki şartlara göre yapılacaktır. Yapılan uygulamada 

uygulama hatalarının sorumluluğu uygulama yapan usta ve bayiye ait olacak her türlü uygulama 

hatası bayi tarafından karşılanacaktır. 

 

1. Laminat parke uygulanacak alan kesinlikle ıslak mekan olmamalıdır. Laminat parke 

tamamen ahşap özlü malzeme olduğu için suya ve neme dayanıklı malzeme değildir. 

2. Laminat parke uygulanacak alan ortam nemi GANN 30-60 aralığında olacaktır. 

Uygulama yapılacak alanda şap nemi GANN 30’u (CM 2,0) geçmeyecektir. 

3. Şapın nemine bakılarak nemli olması durumunda uygulama yapılmayacaktır. 

4. Zemin yerde alçı v.s. kalmayacak şekilde temizlenecek ve zemine yapılan parke 

esnemeyecek şekilde terazisinde atılmış şap olduğuna dikkat edilecektir. Parke 

uygulaması yapıldıktan sonraki esnemeler tamamen şaptan kaynaklanmaktadır. 

5. Naylon yere serilecek. Naylon ek yerleri en az 30 cm üst üste bindirilecektir. Naylon 

(nem bariyeri) olmadan uygulama yapılmayacaktır.  

6. Naylon üzerine şilte, mantar veya kapron arada boşluk olmayacak şekilde ve üst üste 

bindirilmeden serilecektir. Parke altına serilecek şilte malzemesi 2 mm’den kalın 

olmayacaktır. 

7. Parke uygulaması yapılırken parke ışığın geliş yönüne paralel olarak döşenecektir. 

8. Gözle fark edilir hata içeren parkelerin uygulamasının yaratacağı sorunlar uygulamayı 

yapan ustaya ait kusur sayılacaktır. Usta hata içeren parkeleri seçerek uygulama 

yapacaktır.  Malzemedeki hata Dendro Parke’ye bildirilmeden uygulama yapılırsa, 

malzemedeki hata uygulama yapan bayiye ve ustaya aittir. 

9. Laminat parke uygulamasında parke arasında şaşırtma payı 30 cm’nin altında 

olmayacaktır.  

10. Laminat parke uygulamasında parke genleşme boşluğu her yerde 12-14 mm olacaktır. 

Kenar boşlukları dengesiz olan yerde parke kesilerek düzeltilecektir. 

11. Kalorifer boru dipleri dikdörtgen şeklinde değil daire şeklinde olacaktır.  

12. Parke uygulaması yapılırken uygulamada 8 m’den uzun alanlar bölünerek genleşme 

boşluğu bırakılarak dilatasyon profili konulacaktır. 

13. Parke uygulaması yapılırken kesinlikle hiçbir noktadan yere sabitlenmeyecektir. Üzerine 

parke süpürgeliği yapılırken süpürgelik parkeye çakılarak hareket etmesi 

engellemeyecektir. 

14. Laminat parke uygulaması bitirildikten sonra şantiyede bize ait parke atıkları, şilte 

parçaları, tutkal ve naylon atıkları v.s. kalmayacak şekilde temizlenerek şantiyenin 

gösterdiği çöp toplama alanına atılacaktır. 

15. Parke uygulaması yapıldıktan sonra malzemenin üzerinde oluşacak darbeler kesinlikle 

parke ile alakalı değildir. Her malzeme darbeye karşı zarar görebilir. 

 

 

Laminat parke uygulaması bu şartlara uygun olarak yapılacaktır. Eğer bu şartlardan 

dolayı müşteri veya dendro parke parkenin kusurundan bahseder ise laminat parkenin değişim 

maliyeti (parke dahil) tamamen bayiye ait olacaktır.  
 



 

 

 

 
 
 
 

YERDEN ISITMA 
 
Dendro Lamine Parkenin yerden ısıtma sisteminde uygulamadan önceki ve uygulamadan sonra 

önemli püf noktaları aşağıdaki gibidir bunlara harfiyen uyulması gerekmektedir. Bunlara uyulmaması 
durumunda parke garanti kapsamına girmemektedir. 

 
UYGULAMA ÖNCESİ 
 
Şaplar sanayi standartlarına uygun şekilde uygulanmalıdır. Tüm mineral yapılar lamine parke 

kurulumundan önce ısıtılmalıdır, bu sayede hiçbir zararlı nem unsuru kalmaz. Bu ısıtma süreci tüm 
mevsimlerde gerekir. Çimento şaplar kurulumdan en az üç hafta, anhidrit şaplar ise bir hafta sonra 
ısıtılabilir. 

 
Dikkat edilmesi gereken hususların başında serpantinler ile ahşap şap tabakasının yüzeyi 

arasında en az 40 mm bir kalınlığın olması gerekliliğidir. Şap altına döşenen borular arasındaki mesafe en 
fazla 80 mm olmalıdır.  

      
      Bu kalınlığın altındaki şap, yerden ısıtma olsun veya olmasın sağlıklı bir netice vermez. Koruyucu 
şap kuruduktan sonra, parke uygulamasına geçmeden önce yerden ısıtma sisteminin çalıştırılması 
gerekmektedir. Maksimum ısıtma hedefine ulaşılana kadar sıcaklık günlük olarak 5°C/9°F kademeleriyle 
arttırılmalıdır. Bu işlem tüm ısıtma dönemlerinde yapılmalıdır. Tam yüklü çalışmayla maksimum sıcaklığa 
ulaşmanız için gereken zaman şapın türüne ve kalınlığına bağlıdır. 

 
Çimento şap              cm başına şap kalınlığı                 1 gün 
Anhidrit şap               cm başına şap kalınlığı                 2 gün 
 
Bunun neticesinde şap tamamen kuruyacak ve ayrıca şap yüzeyinde oluşacak çatlamalar tespit 

edilecektir.  
      
      Şap üzerindeki yüzeysel çatlamalar büyük boyutlara ulaşmış ve zeminden koparak oynamalara 
sebep verecek hale gelmişse, mutlak surette gerekli tamirat yapılmalıdır. 

       
      Şap yüzeyinde oluşması muhtemel yüzey çatlamalarını asgariye indirmek için tavsiye edilen 
usul, yerden ısıtma sistemi içindeki suyu 35 derece civarında ısıtarak, şap rutubetini kontrollü bir şekilde 
istenen seviyeye indirmektir. 

      
      Bu işlem bittikten sonra ısıtma kapatılıp, şap 2-3 gün dinlendirilmelidir. Parke döşeme işlemi 
bittikten sonra sistem bir kez daha çalıştırılmalı ve ısı günde 3-5 derece arttırılarak ulaşılması amaçlanan 
azami ısıya getirilmelidir.  

      
      Parkenin döşenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli esas ise kullanılacak 
tutkalın mutlak olarak yerden ısıtmalı sisteme uygun olmasıdır. Tavsiye edilen tutkal 2 bileşimli olmalı, su 
esaslı tutkal kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
UYGULAMA ve KULLANIM 
 
Uygulama yapılacak mekânda havadaki bağıl nem %50-60, şapta maksimum nem oranı %25 

olmalı, ısı en az 18 C olmalıdır.  
 
       Yerden ısıtmalı sistemlerde serpantinler içinde dolaşan sıcak suyun ulaşabileceği ısı teorik olarak 
azami 50 derece civarındadır. Bu ısı, serpantinleri çevreleyen koruyucu şap tabakasına 45 derece 
dolaylarında aktarılır. 
      
      Şaptaki bu ısı ise, üzerinde yürünen taban malzemesine, malzemenin cinsine göre ve ulaşılmak 
istenen ortam ısısına bağlı olarak 24 derece ile 30 derece arasında aktarılır. Parkeye aktarılan ısı 27 C den 
fazla olursa parkede deformasyon riski başlayacaktır ve 27 C nin üstündeki her bir derecelik ısı artışı 
riskinde katlanarak artmasına sebep olacaktır. 
      
      Parkelerin fabrika çıkış rutubet değerleri %8-10 arasındadır. Bu nem oranı,  20-25 C ıs ı ve 
  %50-60 bağıl nem değerlerinin bulunduğu ortamlarda stabil kalır,  bu değerlerdeki artı veya eksi 
yöndeki değişimler parke neminin de değişmesine dolayısı ile ağacın çalışmasına neden olacaktır. 
 
 Yerden ısıtma sisteminin kullanımında, mevsim başlangıcında her zaman düşük ısıda başlayıp ısı 
kademeli olarak “uygulama öncesi”nde belirtildiği gibi maksimuma çıkarılır. Ani ısı artışları ve düşüşleri 
engellenmelidir. 
                

ORTAM ISISI ve BAĞIL NEMİN ÖNEMİ 
 

       Bağıl nem ile lamine parkenin daralıp genişlemesi arasında çok önemli bir ilişki vardır. Ahşap, 
rutubet bakımından kendisini bulunduğu ortama uydurabilen bir malzemedir. Tam kuru haldeki bir 
ahşap parçası, nemli bir ortama bırakılırsa ortamın havasından nem alır. Bunun aksine yaş bir ahşap 
parçası kuru bir ortama bırakılırsa rutubet kaybeder. Her iki halde de ahşabın belli bir kuruluğa ulaştıktan 
sonra nem alması ya da vermesi sona erer ve ortam ile ahşap arasında rutubet bakımından denge hasıl 
olur. Bağıl nemdeki %10’luk değişme, parke eninde takribi %1’lik genişlemeye veya daralmaya sebep 
olur. YERDEN ISITMALI PARKELERDE KIŞIN KISMİ ARA AÇMALARI ZAMAN İÇERİSİNDE OLUŞACAKTIR. 
BU DURUM DOĞALDIR. 
 

Bu olay ahşabın doğal bir davranışı olup, şikâyet sebebi olmaması gerekir. Lamine parkelerin 
döşendiği günkü görüntüsünü muhafaza etmesi için, döşendikleri ortamların mümkün olduğu kadar aşırı 
ve ani ısı, rutubet değişikliklerinden korunması gerekir. 

 
Ahşap ile hava arasında rutubet alışverişinin sona erdiği denge durumuna, yalnız lif doygunluğu 

noktasının altındaki higroskopik bölgede ulaşılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Denge rutubetinin 
ölçüsü havanın sıcaklık ve bağıl nemidir. Örneğin %65 bağıl nem ve 20 0C sıcaklığın sağlandığı bir 
ortamda yaş ya da kuru ahşap uzun süre bırakılırsa teorik olarak %12 ‘lik bir rutubete ulaşır ve bu şartlar 
değişmedikçe %12'lik rutubet derecesini muhafaza eder. 

 
Yukarıda belirtilen uygulama öncesi, uygulama ve kullanıma dair şartların sağlanması durumunda 

lamine parkeleriniz yerden ısıtmayla uyumlu bir şekilde kullanılabilecektir. Ancak yukarıdaki kurallara 
tam uyulmaması nedeniyle oluşacak aşağıdaki problemler garanti kapsamına girmemektedir. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Çatlama: Panel üzerinde lamellerin özellikle boyuna çatlaması. 
 

 
 

 Papel atması: Parke katmanlarının aşırı kuruması ve çok yüksek sıcaklıkta parke 
katmanlarının birbirinden ayrılması. 

 
 

 Konveks ve Konkavlaşma: Ortam neminin aşırı yükselmesinden kaynaklanarak 
malzemenin farklı genleşmesi. 

 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Değerli Müşterimiz …………………………………………………………………………………  

Projeniz de kullanmış olduğunuz Lamine Parkeler  tekniğine uygun olarak yere yapıştırma  sistemde, çift 

kompenantlı tutkal ile yere yapıştırma montaj yapılmıştır.  

Bundan sonraki kullanım sürecinde aşağıdaki konulara dikkat etmeniz önemle rica olunur.  

Aşağıdaki kullanım şartlarına dikkat etmemeniz durumunda parkelerinizde yüzey çatlamaları, papel ya 

da komple plaka atmaları, renk değişimleri, ek yeri ayrılmaları ve eğrilme gibi şekil deformasyonları gibi 

problemler ile karşılaşabilirsiniz.  

Yapılacak ölçüm ve değerlendirmeler de aşağıda belirtilen kullanım koşullarına uygunsuzluk tespit edilir 

ve kullanıcı hatası nedeni ile oluşan olumsuzluklar giderilmek istenirse ilgili tamirat bedelleri için baştan 

tespit edilecek ve onayınız alınacak servis ücretleri tarafınıza yansıtılacaktır.  

1. Lamine Parkenin optimum nem oranı % 8-10 Olarak teslim ve montaj edilir. Bu oran 

korunmalıdır. Bunun için dikkat edilmesi gereken ısı dereceleri bilinmelidir.  

2. Sulu sistem alttan ısıtma sistemlerinde, su sıcaklığı 50 dereceyi, üzerindeki şap sıcaklığı 27 

dereceyi aşmamalıdır.  

3. Sadece sağlık ile ilgili nedenler göze alınırsa dahi, yüzeydeki azami ısı 27°C 'yi geçmemelidir.  

Parke döşenecek odanın bağıl nemin, %50-60 gibi normal değerlerde olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu husus, parkelerin birleşmelerinin doğallığı için gerekli olduğu kadar, insan sağlığı 

açısından da önemlidir Oda içi nem oranı % MİN 30 olmalıdır. 

4. Alttan ısıtmanın çalıştığı mekânlar günde en az bir kez havalandırılmalıdır.  

5. Cam giydirme cepheli binalarda direk güneş ışıkları sera etkisi yaratarak, ısıtma sistemi çalışmasa 

bile mekan içi sıcaklığı yukarı taşır ve gerekli nem oranını yok eder. Bu mahallerde en az günde 

bir kez havalandırılmalıdır.  

6. Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı dönemlerde Parkeler gün aşırı nemli bez ile silinmeli, temizlik 

duru su yapılmalıdır.  

7. Temizlik için Pronto gibi çeşitli ahşap temizleyicileri yada renkli zemin temizlik malzemeleri 

kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu ürünler ağacın yağ oranını düşürür. Ağacın kurumasına neden 

olur. 

8. Alttan ısıtma ilk çalıştırıldığında ve ya kapatılıp açıldığında ilk gün su sıcaklığı maksimum 25 

derece olmalı ve her gün maksimum 5 derece arttırılarak 50 dereceye ulaşılmalı ve 

geçilmemelidir. Bu önlem, kalıntı nemin atılarak parkeye zarar vermesini önler. 

 

Bu bilgilere ek sorularınız için yöneticiniz  yada bina/proje sorumlunuz  ………………………………. 

aracılığı ile her zaman firmamızdan destek alabilirsiniz.  

 

Evinizi ve parkelerinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yerden ısıtmalı alanlarda dikkat edilmesi gereken kullanım koşulları; 
 

 

 

 

Herşeyden önce parke kullanılacak bir zemindeki yerden ısıtma sistemi su bazlı 

olmalı, zeminde 27 C den daha fazla sıcaklığa neden olmamalıdır. 

 

Yerden ısıtmalı bir zeminde parke, ısıtma sistemi çalışıp durdukça daha fazla ısı 

farklarına maruz kalacağından, daha fazla genleşip büzülecek, bu durum zaman 

içerisinde panellerin ek yerlerinde açılmalara neden olacaktır. 

 

Uzun vade de bu etkinin engellenmesi pek mümkün değildir.Ancak bu zorlama 

ısı ve nem değişimlerine çok hassas olan bazı ağaçlarda rahatsız edici boyutlara 

varır. 

 

Bu nedenle ısı değişimlerine çok hassas olan Kayın ve Akçaağaç lamine 

parkelerin yerden ısıtmalı mekanlara uygulanmaması tavsiye edilir. 

 

Zemindeki olası bağıl nemden kurtulmak amacıyla,uygulamadan 7-8 gün önce 

ısıtma sistemini çalıştırmaya başlayın ve uygulamaya 2 gün kala sistemi 

kapatın.Uygulama bittikten sonra,sistemi minimum sıcaklıkta çalıştırmaya 

başlayıp,max. sıcaklığa 3-4 gün içerisinde kademeli olarak yükseltin. 

 

Her kış ısıtma sisteminizi açtığınızda ısıyı bu şekilde kademeli olarak arttırın. 

Bu durum parkenin sistem koşullarına daha kolay uyumunu sağlayacaktır. 
 

 

 

 

 
 


