Lerakási útmutató hornyos–/csapos csatlakozós parkettpadlóhoz

Lerakás előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes egészében!
Mindig vegye figyelembe a csomagolásban található lerakási útmutatókat is. A mellékelt útmutatók betartása kötelező!


Lerakószerszám: Fatuskó, távtartó
ékek, szerelővas, PVAC fehér enyv,
kalapács, ceruza, fűrész.



A további sorok lerakása a horony és
a csap enyvezése után következik. Az
enyvet folyamatosan kell adagolni a
felső horonyfelületre.



A tágulási távolságok betartása végett
az ajtóknál az átmenetet mindig egyegy alkalmas idom-rendszerrel kell
kialakítani. Ez akkor is érvényes, ha
szomszédos helyiségben ugyanilyen
padlót fektetnek le. Ebben az esetben
a tágulási hézag megtartásához egy
átmeneti idomot kell beilleszteni.
A sínben az 5 mm széles tágulási
hézagnak meg kell maradnia.
Alapvetően az ajtófélfát a parkettaléc
vastagságában finom fűrésszel be kell
metszeni, hogy a parkettának legyen
lehetősége tágulni.



Esztrich esetén alapvetően 0,2 mm
vastag PE-fóliát kell lefektetni. A
fólialapokat kb. 30 cm átfedéssel
kell lefektetni. Aztán a fóliát a falnál
a parketta síkja fölé húzza, és a
szegélyléc felszerelése után a felső
pereménél vágja le.



Az enyv felhordása után az elemeket
fatuskóval (a csap felrakása
előtt) és kalapáccsal könnyen és
hézagmentesen egymáshoz kell
illeszteni – a homlokoldali eltolódás
legalább 50 cm.



Az utolsó sor elemeit a faltól való
távolság (10 – 15 mm) figyelembe
vételével kell bejelölni, levágni,
enyvezni és a szerelővassal
egymáshoz illeszteni.



A lépészaj csillapítására és a kis
egyenetlenségek kiegyenlítésére
2 mm vastag parafa csillapító
alátétet göngyölítsen ki szorosan.
Alternatív csillapító alátétek
találhatók a tartozék-kínálatunkban. A
kátránypapír és a szőnyegpadló nem
alkalmas a lépészaj csillapítására.



A szerelővassal az elemet
homlokoldallal az előző elemhez
kell illeszteni. Helyezze be az ékeket.
A lerakást sorról sorra így kell
végrehajtani. A szerelővas fűtőtestek
alatt is használható.



A lerakás után várjon 30 percet.
Azután feltétlenül távolítsa el a
távtartó ékeket.



Az első sort a hornyolt oldallal a fal
felé egyenesen kell beigazítani, a
homlokoldalt be kell enyvezni (vö.:
5. ábra), és a távtartó ékekkel szorosan
rögzíteni kell – körben a faltól 10-15
mm távolságot kell tartani. Az első sor
maradék darabjával kezdhető a
második sor, így kevesebb lesz a
hulladék (hajópadlónál kb. 1 %)



A padlóból kinyúló fűtéscsövekhez az
elemekbe a megfelelő nyílásokat az
adott fűtéscső méretétől függően és a
tágulási távolság figyelembe vételével
kell befúrni vagy befűrészelni.



A szegélylécet (felszerelhető Cliprendszerrel vagy anélkül) a falnál
rögzítse – kész.

Általános tudnivalók

Lerakás előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes egészében!

Intézkedések lerakás előtt:
A csomagokat csak közvetlenül a lerakás előtt szabad kinyitni. Téli
hónapokban a lerakásra kerülő elemeknek bontatlan csomagolásban kell
a lerakási hőmérséklethez (kb. 18 °C) alkalmazkodnia.
Fontos! Lerakás előtt ellenőrizze természetes fényben az elemeket a
felismerhető hibákra vagy sérülésekre, illetve a színekre és a szerkezetre
vonatkozóan. A lerakott felületen az egyenletes elrendezés érdekében
ajánljuk, hogy a lerakást egyszerre több csomagból végezze. A már
lerakott áru esetében az ilyesmire vonatkozó reklamációk lehetősége
kizárt. Az elasztikus és textil padlóburkolatokat maradéktalanul el kell
távolítani.

A lerakás iránya:
A lerakás iránya többnyire a fő fényforráshoz, pl. a teraszablakhoz
igazodik. A parketta-elemeket a beeső fény iránya mentén hosszában kell
lerakni. De a lerakás irányának ügyes megválasztásával hangsúlyozhatók a
helyiség arányai. A kis helyiségek nagyobbnak tűnnek, ha világos fafajtákat
használnak. A lebegő lerakásnál a burkolandó padló hossza, illetve
szélessége nem haladhatja meg a 10 métert. A 10 méternél hosszabb
helyiségek burkolásánál tágulási profilokat kell beépíteni.
- Ügyeljen arra, hogy a szűk folyosókon mindig hosszában legyen a lerakás
iránya.
- Ha az alaprajz T-, L- vagy U-alakú, az egyes részfelületeket a helyiség
alakjának megfelelő, alkalmas idomrendszerekkel kell tagolni.
Az ipari és nyilvános területekhez a teljes felület enyvezését ajánljuk.
Szerződéses partnerétől követelje meg, hogy a teljes felületen történő
felragasztásánál a mi speciális lerakási útmutatásainkat alkalmazzák.

Nedvesség ellenőrzése:
A padló aljzatának esetleges nedvességét például egy CM mérőkészülékkel
ellenőrizni kell.

A nedvességtartalom határértéke:
Cementfelületnél max. 2,0 CM-%, anhidridfelületnél max. 0,5 CM-%. Új
alapzatok esetében alapvetően legalább 6-8 hét száradási időt követően
0,2 mm vastag PE-fóliát kell lefektetni nedvesség elleni kiegészítő
védelemként. A fólialapok kb. 30 cm-re fedjék át egymást. A nem
alápincézett helyiségek esetében figyelembe kell venni egy, a technikai
lehetőségeknek megfelelő és a DIN által előírt nedvesedésgátlót.

Lerakás padlófűtésre:
A lerakás padlófűtésre a meleg levegő áramlásával szemben tanúsított
nagyfokú ellenállás miatt nem lehetséges.

Lerakás tartófákra:
Tartófákra történő lerakás esetén igényelje különleges lerakási
útmutatónkat. Az ellenőrzés a prEN 1533:2007 szabványhoz történő
közelítésben a szakítóterhelés meghatározásához pontterhelés esetén
legalább 4 kN (kb. 408 kg) értékeket eredményez.

Ápolás:
A részletes ápolási útmutatót kereskedőjétől szerezheti be.
Első ápolás: Közvetlenül a lerakás után az első padlóápoló kezeléshez a
Secura-A használata ajánlott. A Secura-A csökkenti a vízfelvételt nedves
felmosáskor, és az elemek peremét óvja a behatoló nedvességtől. A lehető
leghosszabb élettartam érdekében ezen kívül évente egyszer intenzíven
ápolja a parkettát a Secura-A alkalmazásával.
Tisztítás szárazon: Rendszerint elegendő a parketta szárazon történő
tisztítása porsöprűvel, partvissal vagy porszívóval. A száraztisztítás
különösen hatékony az Easy Clean speciális tisztítókendővel.
Nedves tisztítás/Ápolás: Azt ajánljuk, hogy a nedves tisztításhoz – a
szennyezettségtől függően- a mosóvízbe tegyen Polish-t.

Intenzív tisztítás: Az erősebb szennyezések eltávolítása végett a
padlófelületet rendszeresen, intenzíven lehet alapvető tisztítószerekkel
takarítani. Minden alapos tisztítás után használjon padlófényesítőt.
Kérjük, ügyeljen a következőkre: A felületen ne legyen álló víz, mindig
csak nedves, jól kicsavart törlőruhával szabad áttörölni. A gőzölős
takarítógépek nem alkalmasak a parketta tisztítására.

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:
Parkettája értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete
érdekében a lakás ideális klímája kb. 50–60 % relatív páratartalmú és kb.
20° C hőmérsékletű legyen. Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken
tartható legyen, főként a fűtési időszakban, légpárásító használatát
ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása. A légpárásító
készülékeket a fűtési időszak kezdetén kell üzembe helyezni. Ha a levegő
páratartalma nem éri el a normál értékeket, akkor csekélyke hézagokra
számíthat, de ezek a fűtési időszak után rendszerint eltűnnek.

Még miképpen óvhatja a padlót:
Padlója értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak
aljára filc alátétet tesz, a bejárathoz pedig lábtörlőt. A karosszékek és
irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68131 szabványnak, csak
burkolt W típusú (lágy) görgők használhatók. A karosszékek és irodaszékek
alá polikarbonát szőnyeget ajánlunk.
04/09 A fejlesztések következtében végzett műszaki változtatások jogát
fenntartjuk.

