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Instrucțiuni de utilizare și întreținere trepte de interior din lemn 

Art. 6309054-6309055-7789144-7789145-7789137-7789138 

 

Depozitarea materiale: trepte se depozitează si prelucrează in interiorul locuinței, protejat de 

lumina si umiditate, variații termice.  

Montaj: este nevoie de un profesionist care sa le monteze corespunzător.  

Înainte de a monta treptele este necesar sa verificați parametri precum umiditatea, planeitatea 

sapei si a umidității din încăpere. Acest lucru este necesar pentru a putea estima timpul de 

așteptare necesar pentru fiecare etapa de montaj în parte și pentru ca materialele utilizate să 

adere perfect la suprafața pentru care se adresează. 

Prima etapa în montajul treptelor din lemn este să se curețe foarte bine suprafața pe care 

urmează sa fie montate.  

Treptele din beton care urmează sa fie acoperite de lemn au fost realizate după șabloane, iar 

lemnul se taie in funcție de dimensiunile fiecărei trepte in parte. 

După ce se confecționează treptele după șablon,  pe suportul de beton se aplică un strat de 

rășina poliuretanică sau epoxidică (după caz), cu rol de desprafoșare, penetrare, întărire a 

suportului si bariera de vapori. 

 După aceasta etapa se pregătește adezivul pentru montajul treptelor și se mixează 

componentele adezivului. In funcție de rășina utilizată, trebuie să ne asiguram că rășina aplicata 

trebuie să fie uscata.   

Apoi se trece la montajul cu adeziv poliuretanic bicomponent. Adezivul trebuie sa fie întins 

foarte bine pe toată suprafața de beton a treptei. Trebuie verificat anterior că exista suficient 

adeziv pentru aderenta optima . O măsura suplimentara poate fi ca  pe fiecare treapta in parte 

sa se așeze greutăți.  

Nu se calca pe trepte până a doua zi.   

Ultima etapa pentru montajul acestor trepte lemn este sa se șlefuiască cu o mașină dotata cu 

aspirator. Plintele și părțile care nu se pot șlefui cu ajutorul aparatului se vor șlefui manual. Se 

aspira suprafața treptelor foarte bine pentru a nu exista impurități și se aplică primul strat de 

lac (nu produse pe bază de apa). Pentru ca suprafața sa arate cat mai bine este recomandat sa 

se aplice trei straturi de lac, astfel încât sa reziste la trafic intens.  
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Dacă treptele sunt vopsite înainte de asamblare, recomandările de mai sus sunt valabile: trebuie 

finisate într-o zonă acoperită,  sa nu fie in contact direct cu soarele și umezeala, pentru a fi 

uscate trebuie depuse în rastele și nicio dată depozitate pe jos. Treptele trebuie vopsite si pe 

partea din spate. 

 

Întreținere: Suprafețele se vor curăța cu o cârpa curată, moale și uscată. Se pot utiliza diverse soluții de 

întreținere și curățire fără ca acestea să conțină elemente abrazive sau soluții corozive.  

Este interzisă curățarea cu apa din abundență sau alte soluții care le pot deteriora (inclusiv 

lacuri pe baza de apa). 

 

 
 


