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A KAZA csempék fektetéséhez nagy fokú jártasság és a részletekre való odafigyelés 

szükséges. Szakértő, hasonló természetes kő- vagy betontermékek rögzítésében tapasztalt 

vállalkozót kell alkalmazni. 

A KAZA csempék homlokzatra történő felrakása előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 

Ellenőrizze a hordozó teherbíró képességét és minden esetben vesse 

össze a csempe négyzetmétertömegével. További tájékoztatást a 

weboldalunkon fellelhető Műszaki adatlapokban talál. 

A burkolást 10-30 °C / 50-86 °F környezeti hőmérsékleten kell végezni. 

A munka megkezdése előtt a hordozó felületnek legalább az alábbi ideig 

kell levegőn száradnia: 

- betonfal - 6 hét 

- tégla- vagy blokkfalazat - 6 hét 

- vakoló homok és cement - 2 hét  

 

10-30 °C/50-86 °F 



ELŐKÉSZÜLETEK 
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Készítse elő a falazatot a burkoláshoz: biztosítson sima felületet. 

A felület bármely részére 2 méter hosszú, a két végén 3 mm 

vastag talppal ellátott szintezőlécet helyezve a szintezőlécet 

sehol nem akadályozhatja a csempe, illetve semmilyen rés 

mérete nem haladhatja meg a 3 mm-t. 

 

Mind a már meglévő, mind az új falazat a lehető legszilárdabb 

legyen, bármilyen görbület íve kevesebb, mint L/360 legyen. A 

hordozó felület legyen kellően sík. 

 

 

Javasolt a falat a csempével azonos színűre lefesteni. 

Nedvességelnyelő falazat esetén kötőréteget kell kialakítani. 

Javasolt termék: 

Sopro GD749 primer, vagy Mapei Primer T, 

kb. 0,15 kg/m2 

 

Nem-nedvességelnyelő falazat esetén kötőréteget kell 

kialakítani. 

Javasolt termék: 

Sopro HPS673, vagy Mapei EcoPrim Grip, 

kb. 0,2 kg/m2
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ELŐKÉSZÜLETEK 

Csempézés gipszkarton vagy tűzálló falazaton 

Ha a csempék négyzetmétertömege meghaladja a 32 kg/m2 értéket, akkor azokat alulról-felfelé haladva, 

soronként kell felrakni. Ily módon a terhelés lefelé, a padlóra hárul. 

A szárazfalazatok teherbíró képessége magasabb, ám a papírréteg elválhat a gipszkartontól, emiatt a 

csempe leeshet. 

 

 

* Megjegyzés: az itt szereplő értékek csupán tájékoztató jellegűek; felrakás előtt mindig ellenőrizze az 

adott gipszkarton műszaki adatait.  

  Csempézés gipszkarton falazaton ¥  

Gipszkarton 

rétegek száma 
Vastagság 

Impregnált 

(szilikon 

adalékokkal) 

Minimális 
merevítési 
sűrűség 

Teherbíró 

képesség 
 

1 12,5 mm X 400 mm 32 kg/m2 standard 

2 12,5 mm X 600 mm 32 kg/m2 standard 
 

Csempézés tűzálló gipszkarton falazaton* 

Gipszkarton 

rétegek száma 
Vastagság 

Minimális 
merevítési 
sűrűség 

Teherbíró 

képesség 
 

1/2 12,5 mm 400 mm 50 kg/m2 javasolt 

1/2 12,5 mm 600 mm 50 kg/m2 standard 
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Mindig lentről kezdje el a felhordást. Ha a csempéket nem a 

padló szintéjtől kezdi el felrakni, készítsen elő egy vízszintes 

lécet, amire a rögzítés során a csempéket teszi. 

 

Viseljen tiszta munkáskesztyűt a munka során, nehogy 

összekoszolja a csempéket vagy sérülést okozzon rajtuk. 

A nagy területeket szakaszosan kell lefedni, pl. 5 m2 

(50 ft2) 

Kétféle ragasztási módszert javaslunk: cement alapút és polimer alapút.  

5 m2 5 m2 5 m2 

5 m2 5 m2 5 m2 

5 m2 5 m2 5 m2 

 

 

U1, U2, R1, E5 

C2 vagy C2E ragasztó is javasolható, ha 

a KAZA csempék négyzetmétertömege 

30 kg/m2 alatt van. 

Uretán (U1, U2, R1) vagy rugalmas epoxi 

(E5) ragasztót használjon az EN12004 

szabványnak megfelelően. 
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RAGASZTÓK ÉS RÖGZÍTÉS 

CEMENT ALAPÚ RAGASZTÓ 

Javasolt termék: 

Sopro FKM Silver C2FT/S1 ragasztó vagy Mapei Kerabond T 

Keralastic adalékkal 

kb. 5,5 kg/m2/5 mm 

Miután az utasítások szerint összekeverte a ragasztót, spatula segítségével hordja fel a termék 

hátoldalára. A csempe szélei mentén hagyjon 10-15 mm széles ragasztómentes sávot. Ne használjon 

vakolókanalat, mivel ezzel esetlegesen túl sok ragasztót hordana fel, ami kinyomódik az illesztések 

között. Ha a ragasztó a felhordás során mégis kinyomódik az illesztések között, óvatosan távolítsa el, 

mielőtt megkötne.
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Ha a csempék különbözőalakúak, 

készítsen elő támasztóelemeket (pl. 

fakockát), amiket dúcolásként tud 

használni amíg a pozicionált elemek meg 

nem kötnek. Miután a ragasztó megkötött, 

ezek a támasztóelemek eltávolíthatók és 

máshol újra felhasználhatók.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K A Z A  FEKTETÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ OLDAL: 8 
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AGASZTÓK ÉS RÖGZÍTÉS 

SMX HYBRID POLIMER ALAPÚ RAGASZTÓ 

Javasolt termékek:  
Soudal Fix All Turbo  
vagy Mapei Ultrabod MS rapid 
 
 

A cement alapú ragasztóval összehasonlítva: 

- tisztább munka 

- gyorsabb 

- drágább 

Más termék használata esetén először mindenképp próbálja ki. 

Személyre szabott munka esetén javasolt! 

 

 

 

 

 

 

A cement alapú ragasztókhoz hasonlóan csak a felhelyezendő csempére hordja fel a ragasztót, 

ügyelve a mennyiségre, nehogy a fölösleg felhelyezéskor kinyomódjon.  
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RÖGZÍTÉS UTÁN 

Azonnal és alaposan mossa le vízzel, eltávolítva a ragasztó- 

vagy fugamaradványokat, még mielőtt megkötnének. 

 

Soha ne alkalmazzon dörzsölő felülettel ellátott szivacsot, erős 

oldószert vagy pasztát. Kizárólag vizet és nedves rongyot 

használjon. 

A tisztításhoz minden esetben pamut vagy egyéb puha 

anyagot és normál vizet használjon. 

Ha a maradványanyag vízzel nem távolítható el, lépjen kapcsolatba velünk.



VÁGÁS 
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A Kaza csempék vághatók, ám a vágási profil szerkezetileg nyitottnak minősül, esztétikailag pedig 

eltér a vágatlan szélektől. 

A vágást kézi sarokcsiszoló géppel kell végezni, 1 mm széles gyémánt 

vágótárcsával, alacsony, kb. 4000 RPM sebességen. 

Új vagy „friss” kerámiacsempe vágótárcsát használjon. Lassan, vízzel 

végezze a vágást. Vágás után itassa fel a vizet a csempéről.  
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VÁGÁS 

 

Csempevágás során a vágott széleket az alábbiak szerint javallott kezelni az erózió megakadályozása és 

a vízhatlanság fenntartása érdekében. 

Fémes csempék esetén mindenképp kövesse a lenti lépéseket. 

Vágás után enyhén csiszolja meg a vágási profilt, hogy sima 

felületet kapjon. 

 

Csorbulás esetén az érintett felületet gépkocsi javítófestékkel 

kezelje le. 

 

 

A vágási profilt vízhatlan tömítőanyaggal kezelje le. 

Javasolt termék: 

Mapeflex MS Crystal, kristálytiszta, festhető tömítőanyag
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FUGÁZÁS 

Fugázásra csupán néhány esetben van szükség, pl. padlóra 

felhelyezés, nedves területen vagy kültéren való alkalmazás 

esetén. A fugázás komplex feladat lehet a textúrázott felület 

miatt. 

Ha szükség van rá, gyorsan kötő csempefuga használatát 

javasoljuk. 

Javasolt termék: 

Sopro DF10 CG2 WA, 1-10 mm extrém csempefuga vagy 

Mapei Ultra Color Plus Grout 

Más termék használata esetén először mindenképp 
próbálja ki. 
 

Fektetés és fugázás során védje a csempe felületét a kopás 

ellen. Húzzon fel professzionális kesztyűt, hogy ne hagyjon 

foltokat a felületen.
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FUGÁZÁS 

 

  

 

Gyorsan kötő, cementalapú fuga javasolt sík vagy enyhén háromdimenziós csempékhez. Takarás nem 

szükséges, mivel utána a csempék könnyen megtisztíthatók egy nedves ronggyal. 

Javasolt termék: Sopro DF10 CG2 WA vagy Mapei Ultra Color Plus Grout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erősebben textúrázott, 3D-s csempékhez savmentes, szilikon fugát javaslunk. 
 

 

 
Más termék használata esetén először mindenképp próbálja ki. 



FUGÁZÁS 
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Ha a csempék extra felületvédelmet kapnak nedves, kültéri vagy nagy igénybevételű terület esetén, 

takarás nem szükséges - még szilikonalapú fugázó esetében sem. Alapvető felületkezelés esetében 

viszont fontos a takarás. Ha bizonytalan a kezelés típusa kapcsán, ellenőrizze a megrendelési űrlapot, 

vagy kérdezze meg a csempék beszállítóját. 
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KEZELÉSEK 

 

 

 

Valamennyi KAZA csempe gyári kezelést kap. Projekttípustól függően az alábbi kezelési lehetőségek léteznek: 

 

•A graffitiellenes kezelés selymes fényű felületet eredményez. Ez a kétkomponensű kezelés katalizátort 

használ a molekulák keresztkötéseinek létesítéséhez, így a felület tartósabb és jobban ellenáll a vegyszereknek. 

A pórusok lezárásával lehetővé teszi a festékrészecskék könnyűbenzinnel történő eltávolítását a csempe 

károsodása nélkül. 

  

FALAZAT PADLÓ 

M
A
T
T 

MATT  
IMPREGNÁLT 

MATT 
VÍZÁLLÓ 

 

FÉNYES 

VÍZÁLLÓ  
FÉMES 

GRAFFITI- 

ELLENES 
PADLÓKEZELÉS 

 

víz- és 

szennyeződésál

lóság 
ideiglenes 

színváltozás 

víz- és foltálló 

beltéri 
/ 
kültéri 

beltéri összes 

UV-biztos igen 

fagyállóság 
 

nem igen 

kopásállóság 
 

kisebb 

hatásnak 

ellenáll 

kopásálló 
 kisebb hatásnak ellenáll kopásálló 

tisztítás tisztítási útmutatónk szerint 

ismételt kezelés 
szükséges 

nem csak ha erős mechanikus sérülés következik be 3-5 évente 

vágható igen, nedvesen és szárazon is 

fugázás igény szerint javasolt 

 



KEZELÉSEK 
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JELLEMZŐK 

víz- és szennyeződésállóság 
A víz- és szennyeződésállóság különösen fontos azoknál a alkalmazásoknál, amelyek rendszeresen érintkeznek 

vízzel, olajokkal vagy erősen pigmentált folyadékokkal. A víz- és szennyeződésállóság az anyag relatív 

porozitására utal. Az impregnált betonfelületek alacsony porozitásuk miatt ellenállnak a szennyeződéseknek, ám 

nem vízzárók, ezért az anyag színe átmenetileg megváltozhat, ami száradás után megszűnik. A víz- és 

szennyeződésálló betonfelületek teljes mértékig vízállók és gyakorlatilag pórusmentesek, így sokkal könnyebb a 

tisztításuk, a felületen pedig nincs látható elváltozás vízzel való érintkezés esetén. 

beltéri / kültéri 
A kizárólag beltéri alkalmazásra szánt csempék víz- és szélsőséges körülményekkel szembeni állósága 

alacsonyabb. A beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt ajánlott betonfelületek alkalmazhatók kültéren is 

abszolút vízállóságuk és a körülmények változásainak való ellenálló-képességük miatt. 

UV-biztos 
A napsugárzás ibolyántúli (UV) része nem okoz kárt a betonban. UV-biztos pigmentek betonba keverésével 

megőrizhető a KAZA termékek színe. 

fagyállóság 
A fagyás és olvadás ciklikusan váltakozik kültéri alkalmazás esetén, amikor víz szivárog az anyag felületébe, majd 

ott megfagy. A tágulási folyamat miatt az anyag megreped vagy széthasad; az ismétlődő fagyás-olvadás ciklusok 

végül eltörik az anyagot. A vízálló kezeléssel ellátott felületek vízáteresztő képessége azonban alacsony, így a víz 

nem tud beszivárogni az anyag belsejébe. Az így kialakított betonfelület mindennemű fagyásnak képes ellenállni. 

kopásállóság 

A kopásállóság az anyag felületi kopással szembeni ellenálló-képességét jelenti. A felület-kikészítő iparban 

számos különféle mércét használnak a kopásállóság meghatározására. A Mohs1 a leggyakoribb 

skála, amelyen a beton értéke 5-7. Ez a keménységi szint az üveghez, titánhoz, edzett acélhoz vagy kvarchoz 

hasonlítható. 

Az enyhe mechanikus sérüléseknek való ellenállás azt jelenti, hogy a betonfelület képes ellenállni a mindennapi 

tevékenységek során fellépő kisebb behatásoknak. 

A kopásállóságot felületkezeléssel érjük el, ami vékony, ám erős és ellenálló réteget képez a betonfelületen. Az így 

nyert kopásálló betonfelület képes ellenállni a sűrű gyalogosforgalomnak és az erős mechanikus 

behatásoknak, ütéseknek.  

 
1 Mohs-féle karcolási keménységi skála 
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KEZELÉSEK 
 

KOPÁSÁLLÓSÁG 

KOPÁSÁLLÓSÁG 
ANYAGTÍPUS SZERINT 

MOHS-
ÉRTÉK 

HASONLÓ ANYAG 
ABSZOLÚT 

KEMÉNYSÉG 

 10 Gyémánt 1600 

9,5 Bór, sztisovit  

9 Korund, rubin 400 

8,5 Króm  

8 Topáz, alumínium-oxid 200 

7,5 Smaragd, edzett acél  

7 Kvarc 100 

6,5 Edzett acél, pirit  

6 Titán, földpát 72 

5,5 Zsebkés, ablaküveg  

5 Kobalt, obszidián, apatit 48 

4,5 Platina, acél  

4 Vas, nikkel, fluorit 21 

3,5 Szfalerit  

3 Kalcit, vörösréz 9 

2,5 Arany, ezüst, alumínium  

2 Gipsz 3 

1,5 Ón, ólom, grafit  

1 Talkum 1 

  

Beton 

Bazalt  
Homokkő 
Porcelán 
csempe 

Mészkő 
Márvány 

Agyagpala 
Pala 

Édesvízi 
mészkő 

Gránit 
Kvarcit 

Ónix 

Szappankő 



KEZELÉSEK 
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PROJEKTTÍPUS JAVASOLT KEZELÉS 

 

 

Nedves területek (uszoda, 

fürdőszoba)m ahol a 

falazat nem érintkezik 

közvetlenül vízzel 

minden kezelés 

 

 

Vízzel közvetlenül 

érintkező felületek 

Matt vízálló Fényes vízálló Fémes 

Antigraffiti 

 

 

Külső homlokzat 
Matt vízálló Fényes vízálló Fémes 

Antigraffiti 

 

 

Erős igénybevételnek kitett 

felületek (bárpult, konyhai 

csempe) 

Matt vízálló 

 

 

Szállodai, irodai falazat minden kezelés 
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JÁRÓLAPOK 

 

A KAZA járólapok ellenálló, matt kezelést kapnak, amik védik őket a vízzel és a fokozott gyalogos 

forgalommal szemben. 

A KAZA járólapokat négyrétegű ágyazatra kell fektetni. Helyezzen egy réteg alapozót a betonaljzatra, majd 

egy réteg talajkiegyenlítő keveréket, végül pedig egy réteg úsztatott csempéhez való ragasztót. 

A fugázást egykomponensű fugázóval, 1-2 mm-es csíkban javasolt elvégezni. Kerülje az epoxialapú 

fugázók használatát, mivel ezeket nehéz tisztítani. 

A KAZA járólapok tisztításához általános, enyhe, se nem savas, se nem lúgos tisztítószereket használjon. 

Különleges teherbíró képességet igénylő járólapok esetében vegye fel a kapcsolatot a beszállítójával a 

rendelkezésre álló lehetőségek tekintetében.  

 

Cracked Earth beltéri rétegek 

Rugalmas designer fuga 

úsztatott csempéhez való ragasztó 

talajkiegyenlítő keverék 

alapozó 

betonaljzat szükséges 



OLDAL: 21 FEKTETÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ K A Z A  

 

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Minden KAZA csempe és panel felületkezelése a gyártás során történik, ezért nem igényelnek extra 

kezelést fektetés előtt vagy után. 

A felület ismételt kezelése* javasolt: 

 

*Vegye figyelembe, hogy a kopás fokozatosan, hosszú idő alatt megy végbe, az ismételt felületkezelés 

pedig részben az esztétikai követelmények függvénye is. 

**A KAZA járólapok ellenálló, matt kezelést kapnak, amik védik őket a kopással és a fokozott gyalogos 

forgalommal szemben. Ismételt kezelésre METALLUX 2K Enamel vagy azzal egyenértékű terméket 

használjon. 

 

***KAZA Terrazzo csempék ellenálló impregnálást kapnak. Ismételt kezeléshez Lantania AVO felületvédőt 

vagy ezzel egyenértékű terméket használjon. 

 
 

 
3D csempék Panel Terrazzo 

Falazat Ismételt kezelés javasolt: 
- 10 évente, ha szükséges. Ismételt kezelés nem szükséges. Ismételt kezelés2 javasolt: 

- 5 évente. 

Padló  

Ismételt kezelés** javasolt: 
- alacsony-közepes igénybevétel: 
5 évente 

- fokozott igénybevétel: 3-5 évente. 

Ismételt kezelés*** javasolt: 
- alacsony-közepes igénybevétel: 
5 évente 

- fokozott igénybevétel: 3-5 
évente. 

 

A csempék felületével 

érintkező valamennyi 
színes anyag és folyadék 

tartós elváltozást okozhat. 

Szennyeződés esetén a 

felületet azonnal meg kell 
tisztítani. 

Éles vagy kemény tárgyak 
ne érintkezzenek a 

csempézett felülettel. Az 

erős behatás nyomot 

hagyhat maga után. 
Csorbulás vagy karcolás 

esetén az érintett felületet 

gépkocsi javítófestékkel 

kezelje le, azonnal tömítve 
a csempe felületét. 
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 

KAZA járólapok és panelek ismételt kezelése: 

1. A felület előkészítése: 

A felületvédő felhordása előtt fontos, hogy mindenféle makacs szennyeződést eltávolítson. 

3M vagy azzal egyenértékű, tisztító-szárítóberendezéshez alkalmazható csiszolókorongot 

használjon, mint pl. Karcher BD 50/50 C Bp Classic. 

Ne lépje túl a 12000 RPM maximális sebességet. 

2. Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad. 

3. Felületvédő felhordása: 

A gyártó utasításai szerint készítse elő a METALLUX 2K Enamel vagy azzal egyenértékű 

terméket. 

A felületvédőt festőhenger vagy ecset segítségével hordja fel. A felületvédő kompresszoros 

rendszer segítségével permetezhető is. 

KAZA terrazzo ismételt kezelése: 

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet: 

A felületvédő felhordása előtt fontos, hogy mindenféle makacs szennyeződést eltávolítson. 

2. Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad. 

3. Felületvédő felhordása: 

A gyártó utasításai szerint készítse elő a Lantania AVO vagy azzal egyenértékű terméket. A 

felületvédőt festőhenger vagy ecset segítségével, két rétegben hordja fel. 5-10 perc után tiszta 

ronggyal vagy puha tárcsával felszerelt kefés tisztítógéppel dörzsölje meg, hogy elősegítse a 

termék felszívódását, illetve eltávolítsa az esetleges fölösleget. Szükség esetén hordjon fel 

egy vékony második réteget. Felhordás után várjon 8 órát, hogy a felület teljesen 

megszáradjon. 

1. megjegyzés: Munkavégzés előtt kis területen végezzen próbát. 
2. megjegyzés: A felületvédő felhordása során biztosítson megfelelő szellőzést és hőmérsékletet.  
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TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK 

Savas vagy maró hatású termékek használata tilos! 
 
 
 
 
 
 

Erős szennyeződés, pl. olaj, zsír, padlóápoló- és fényesítő termékek maradványai, cipőtalpról származó 

gumi, korom stb. esetén enyhén bázikus, általános tisztítószerrel történő tisztítást javaslunk. 

A Terrazzo felületeket Klindex Stonesoap vagy azzal egyenértékű termékkel tisztítsa meg a felületkezelés 

megóvása érdekében. 

Mindennapos tisztításhoz tollseprűt vagy száraz rongyot használjon. A csempéket rendszeresen tisztítsa 

meg nedves mikroszálas törlőkendővel. 

 

Vízzel elkevert néhány cseppnyi általános tisztítószert használjon, permetező flakonba töltve. Az oldatot 

közvetlenül mikroszálas törlőkendőre permetezze. 

 



 

 

A PROFESSZIONÁLIS MUNKAVÉGZÉS JELENTŐSÉGE 

Az ügyfelek elégedettsége nagy mértékben függ a professzionális vállalkozók 

kiválasztásától, akik művészi csempéink felhordásában jártasak, hogy a KAZA 

termékek presztízse és értéke teljes mértékben megnyilvánulhasson. 

A burkoló szakemberek fontos szerepet játszanak partnerként a folyamatban, ezért ezt 

a gyors útmutatót, ami a professzionális csempézési munka alapvető összetevőiről szól, 

nekik szenteltük. A betoncsempéket bármilyen tapasztalt burkoló szakember le tudja 

fektetni. 

Kétség vagy kérdés esetén kérjük, 

először forduljon a helyi 

forgalmazóhoz. 

További segítség: 

telefon: +44 (0) 7884 565576 e-mail: 

info@kaza.com 

KAZA Concrete Ltd 

First Floor, Unit 3, Temple place 247 

The Broadway, London SW19 1SD 

 

mailto:info@kaza.com

