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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

2.1

Daha iyisi için.

Haz›r Parkenin Döflenmesi

Haz›r parkeyi döflemeye bafllamadan
önce mutlaka üreticinin talimatlar›na
dikkat ediniz.
Düz ve sa¤lam bir zemine haz›r parkeyi
rahatça döfleyebilirsiniz. Yaln›zca parke
elemanlar›n›n önceden haz›rlanm›fl oluklar› ve dilleri birbirine tutkallanmal›d›r.
Dayan›kl› zemin yüzeyleri olarak dökme
asfalt, döfleme suntalar›, çimento, anhidrit
sert alç›, k›sa bukleli duvardan duvara
hal›, PVC yer kaplamalar›, linolyum ve yer

karosu say›labilir. En az 2 m uzunlu¤unda
bir cetvel ile zeminin düzgünlü¤ünü kontrol edin. Zemin her yerde düzse, parkeyi
döflemeye bafllayabilirsiniz.
Ancak 2 mm’yi aflan engebeler mevcutsa,
zemini önce tesviye etmelisiniz. Parkeyi

betona ya da sert alç›ya döfleyecekseniz,
zemin yüzeyini, oluflan inflaat neminden
bir buhar freni (folyo) yard›m›yla koruyun.
Her durumda parkenin alt›na oluklu karton, PE köpük veya mantar altl›k levhas›
gibi bir montaj fleridi sermelisiniz. Bu
fleritler parkenin üzerinde yürünmesini
rahatlaflt›r›r ve ufak engebeleri giderir. ‹lk
tahta s›ras› mutlaka do¤rusal olarak, yani
duvara paralel döflenmelidir. Ço¤unlukla
duvarlarda inflaat toleranslar› b›rak›l›r. ‹lk
parke s›ras›n› hizalamak için gergin bir ip
kullan›n. Döfleme tahtalar›n› 8-l0 mm
kal›nl›¤›ndaki tahta kamalarla sabitleyin.
Sonra, ilk eleman s›ras›n› oluk taraf›
duvara bakacak flekilde dizin. Parke
döfleme çal›flmas›nda, parke elemanlar›n›
kesmek için bir ayakl› testere veya elektrikli k›l testereye; zeminin düzgünlü¤ünü
kontrol etmek için bir suterazisine; kesme
kenar›n› bir ç›tayla örtmeden önce parkeyi
oda geçifllerinde farkedilmeyecek flekilde
sabitlemek için bir çift çelik çiviye, bir
havflaya, bir çekice ve bir takoza
ihtiyac›n›z olacakt›r. Takoz, haz›r parkele-

rin oluklar›n› ve dillerini birbiri içine geçirirken hassas dilleri çekiç darbelerinden
korur.
Takozun çal›flabilmesi ve komflu odalara
gürültü gitmemesi için kamalar yard›m›yla
duvarla parkeler aras›ndaki güvenlik
mesafesini koruyun. Kamalar›n parke
döfleme iflleminden 24 saat sonra
kald›r›lmalar› gerekir. Oluklar› ve dilleri,
pratik bir plastik flifleden kullanaca¤›n›z
a¤aç tutkal› ile birlefltirin. Duruma göre,
parkeleri kesmeden önce çentikleri delmek için bir matkap makinesine de
ihtiyac›n›z olabilir. Her levha s›ras›, bir
önceki s›raya göre en az 30 cm
kayd›r›lm›fl olarak birlefltirilmelidir. Yeni
inflaatlarda ise, parkelerin döflenmesi
sona b›rak›lmal›d›r. Bu mümkün olmuyorsa, yeni zemin yüzeyini
kal›n bir tabaka
halinde oluklu mukavva veya kaymayacak flekilde
yap›flt›r›lm›fl folyo
ile koruyun.
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Parke paketlerini döfleme ifllemine
bafllayaca¤›n›z zaman aç›n. Do¤ru bir
ortam oluflturmak için, lütfen üreticinin
ambalaj üzerindeki talimatlar›n› dikkatle
okuyun.

Bir takoz, çekiç darbelerini yumuflatacak
ve böylece parkenin zarar görmesini
önleyecektir. Piyasada plastik malzemeden ya da tahtadan yap›lm›fl takozlar
sat›lmaktad›r. Ancak haz›r elemanlar›n
k›salt›lmas›ndan kalan parke parçalar› da
kullan›labilir. Levhalar›n oluklar›n› ve dillerini dikkatle üst üste getirerek dilin veya
parke yüzeyinin zarar görmesini önleyin.
fiayet beyaz tutkal, birleflme yerinden ya
da derzden d›flar› tafl›yorsa hemen silerek
temizleyin.
Parke elemanlar› a¤aç tutkal› ile birlefltirilir. Bunun için oluklar›n içine ince kordonlar halinde tutkal serin. Sivri uçlu bir
memeyle bu ifllem kolayca yap›labilir.
Duvarlara bitiflik ilk ve son s›rada sa¤lam
duvar bordürü yoksa, buralarda elemanlar› birbiri içine daha sa¤lam çakmal›s›n›z.
Bu ifllemi, duvarla parke eleman›n›n
aras›na sokaca¤›n›z bir keski demiri ile

yapabilirsiniz. Böylece tahtalar› birbiri
içine kolayca geçirirsiniz.
Parke tahtalar›n› asla duvar bordürüne
bitiflecek flekilde döflemeyin. Odadaki
nem durumuna ba¤l› olarak parkeler
genleflir veya çeker. Duvarla parkelerin

aras›nda esnek birlefltirme bulunmal›d›r.
Tavsiye edilen kal›nl›k 8 mm’dir. Aksi
halde parkede aç›lma ve fliflmeler
oluflabilir. Ayr›ca, parke ile kap› eflikleri,
kalorifer borular›, duvar ön ve arka engelleri aras›nda da yeterli mesafe b›rak›n.
‹leride birleflme yerlerinde toz birikmesini

önlemek için buralar› plastik flemselerle,
metal raylarla veya ahflap ç›talarla örtün.
Geçifl raylar› veya dörde ayr›lm›fl yuvarlak
ç›talarla, parkeden komflu odadaki yer
karosuna geçifl gibi zemin döflemesinin
de¤iflmesi durumlar›nda efliklerin aya¤a
tak›lmas› önlenmifl olur. Birbirine uygun
renk tonlar›nda haz›r cilal› ve perdahlanm›fl ahflap ç›talar ve natürel ya da
renkli plastik çubuklar mevcuttur. ‹sterseniz, odada uyumlu bir genel görünüm elde
etmek için ham eflik ç›talar›n› kendiniz de
boyayabilirsiniz. Süpürgelik ç›tas›n› çok
ince seçmeyin. Estetik kazand›ray›m derken hem zemin döflemesinin rahatl›¤›n›

bozar hem de temizli¤i zorlaflt›r›rs›n›z.
Biraz daha yüksek tutulan koruyucu
ç›talar duvar› kir izlerinden daha iyi
koruyacakt›r.
Parkenin yerden ›s›tmal› mekanlara
döflenmesi söz konusu ise, montaj›n bir
parkeciye yapt›r›lmas›n› tavsiye ederiz.
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Ölçme için: Çubuk metre, hesap makinesi, ka¤›t, kalem
Parke paketinin tafl›nmas› için: Station wagon veya römork
Elemanlar›n k›salt›lmas› için: Metre, testere
Engebelerin düzeltilmesi için: Dolgu macunu, oluklu karton
Elemanlar›n birlefltirilmesi için: Çekiç, takoz, beyaz tutkal, keski demiri
Duvar boflluklar›n›n sabitlenmesi için: Tahta kamalar
Duvar birleflimlerinin kapat›lmas› için: Süpürgelik ç›talar›
Süpürgeliklerle duvar aras›ndaki birleflme yerlerinin kapat›lmas› için: Dolgu macunu

