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EXPONA
SIMPLAY 19dB

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A design padlóburkolatok fektetésekor mindig 
kövesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vo-
natkozó érvényben lévő szabványok előírásait 
(DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más 
releváns nemze�  szabványok). Ezen kívül a leg-
újabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló je-
lenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmaz-
ni. Az aljzat előkészítése és a megfelelő anyagok 
használata alapvetően fontos, ha az alkalmazo�  
padlóburkoló anyagok által nyújto�  előnyöket tel-
jes mértékben ki akarja használni. Az anyagok át-
vételekor ellenőrizze, hogy a színek megfelelnek-e 
a megrendelt színeknek, és nem érte-e az anyagot 
károsodás, nincs-e benne szemmel látható hiba. 
Különösen azt ellenőrizze, hogy az anyag ugyan-
abból a gyártási tételből származik-e. A szemmel 
látható hibákkal kapcsolatos panaszok csak a vá-
gást és fektetést megelőzően fogadhatók el.

2. AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatot a padlóburkoló anyagok fektetésé-
re vonatkozó érvényben lévő szabványok (DIN 
18365, VOB, C. rész Németországban és más re-
leváns nemze�  szabványok) előírásainak megfe-
lelően kell ellenőrizni és előkészíteni. A fektetést 
megelőzően gondoskodjon arról, hogy az aljzat fe-
lülete � szta, száraz, egyenletes, sima és repedés-
mentes legyen. Bizonyosodjon meg arról, hogy az 
aljzat mentes-e a felázástól vagy a hidroszta� kus 
nyomástól. A fektetés elő�  az aljzat nedvességtar-
talmát meg kell állapítani annak érdekében, hogy 
megfeleljen a vonatkozó nemze�  szabványokban 
előírt paramétereknek.

Padlófűtéses helyiségekben az érvényben lévő 
szabványok előírásait kell követni (Németország-
ban: DIN 18365 és EN 1264-2). A padlóburkolat fe-
lületén a munka során megengede�  legnagyobb 
hőmérséklet 27 °C. A fektetésre alkalmas alsó ré-
tegek közé tartozik többek közö�  a tartós kötésű 
PVC, a linóleum, a parke� a, a kőpadló, a fémek és 
a laminált megoldások. A padló fektetése elő�  a 
megfelelő általános � sz� tószerekkel el kell távo-
lítani minden nyomokban jelenlévő � sz� tószert 
vagy a védőfólia maradványait, amelyek gátolják 
a tapadást. A gle� elt felületeket újabb alapozóré-
teggel kell ellátni a fektetés elő� , hogy megkössék 
a port. Be kell tartani a DIN 18202 („Magasépítési 
szerkezetek tűrései”) szabvány előírásait.

3. FEKTETÉS

A design padlóburkolatok fektetésekor mindig kö-
vesse a vonatkozó érvényben lévő szabványok elő-
írásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban 
és más releváns nemze�  szabványok). Ezen kívül a 
legújabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló je-
lenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmaz-
ni. A legjobb eredmény eléréséhez a szobai körül-
ményeknek meg kell felelniük a Németországban 
érvényes DIN 18365 szabvány előírásainak: a padló 
minimális hőmérséklete: 15 °C, a helyiség minimális 
hőmérséklete: 18 °C, maximális páratartalom: 65% 
legyen. Ajánlo�  a padlóburkoló anyagokat és ra-
gasztókat a fektetés elő�  legalább 48 órán keresz-
tül abban a helyiségben tárolni és akklima� zálni, 
ahova beépítésre kerülnek.

Ajánlatos a helyiség elrendezését megtervezni a 
fektete�  padló legjobb vizuális megjelenésének 
elérése érdekében. Mérje le az érinte�  helyiséget 
mindkét irányban.

Jelöljön be csapózsinórral egy középvonalat úgy, 
hogy az a fő ajtóbejáratot magában foglaló fal-
lal derékszöget zárjon be. Szabadon fektesse le 
a burkolólapokat, és ellenőrizze, hogy nincs-e 
szükség kisméretű kivágásokra a széleknél. Majd 
csapózsinórral rajzoljon az első vonalra merőlege-
sen egy újabb vonalat, és ismételje meg a burko-
lólapok ragasztásmentes fektetésének folyamatát 
még egyszer, ügyelve arra, hogy ezen az oldalon 
se kelljen a szélek mentén kisméretű vágást tenni.

Az EXPONA SIMPLAY 19dB burkolólapot mindig 
tapadásnövelő ragasztóval kell fektetni a folya-
matosan fűtö�  vagy normál hőmérsékletű helyi-
ségekben. Elvileg a meglévő aljzatnak alkalmasnak 
kell lennie az ajánlo�  termék használatára; ha 
mégsem, akkor elő kell készíteni. A felvitelt köve-
tően enyhén tapadós fi lmréteg képződik, amely 
megakadályozza, hogy az EXPONA SIMPLAY 19dB 
elemek elcsússzanak. A gyártó erre vonatkozó 
utasításait be kell tartani.

Tapadásnövelő ragasztóval történő fektetés ese-
tén kb. 2 mm-es távolságot kell tartani a falaktól 
és minden rögzíte�  elemtől (ajtókeretek, fűtés-
csövek stb.).

Az EXPONA SIMPLAY 19dB esetében teljes ragasz-
tást kell létrehozni azokon a területeken, ahol 
nagy terhelés vagy magas hőmérséklet várható 
(pl. a padlótól a plafonig érő ablakok vagy terasz-
bejáratok). A ragasztó kiválasztása alapvetően az 
aljza� ól és a szobai körülményektől függ, és azok 
ismeretében lehet csak döntést hozni róla. Kérjük, 
hogy kétség esetén lépjen velünk kapcsolatba. 
A választo�  ragasztó lehet kétoldalú ragasztó-
szalag, akril alapú ragasztó vagy kétkomponensű 
reagens ragasztó. Nagyon magas hőmérsékletű 
helyeken (pl. melegház) kétkomponensű reagens 
ragasztót kell használni. 

Fontos megjegyzések
A teljes felületen tartós ragasztás előfeltétele a 
huzamosan teherbíró, száraz és kiegyenlíte�  alj-
zat a helyi szabványokkal összhangban.

A megfelelő szellőztetési idő eltelte után (tartsa 
be a gyártó utasításait) a padlóburkolatot a ta-
padásnövelő ragasztóba fektetjük, és nehéz hen-
gerrel lesimítjuk. A lapokat, deszkákat szorosan 
és feszültségmentesen kell illeszteni. Minden 600 
mm × 600 mm méretű négyzet alakú burkolólap 
esetében a sakktáblaszerű fektetést javasoljuk 
(negyeddel elforgatva). 

Vágja meg a padlóburkoló anyagot a felső oldalán 
egy trapéz alakú univerzális késsel. Az üvegszállal 
erősíte�  réteg mia�  ezután kampós pengére lesz 
szüksége, hogy teljesen át tudja vágni az anyagot. 
A termék megfelelő késes vágógéppel is szabható, 
és azt követően fektethető.

Közvetlen napsütésnek kite�  területeken (padló-
tól a mennyeze� g érő ablakok, üvegeze�  meny-
nyezet, melegházak) megfelelő árnyékolásról kell 
gondoskodni.

Kérjük, tartsa be tapadóssá tevő anyagokra és 
ragasztókra vonatkozó aktuális ajánlásainkat, 
valamint a karbantartási utasításokat!

Szabadon fektete�  design padlóburkolat beépíte�  hangszigetelő hatással

Fektetési útmutató


