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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Homogén padlóburkolat fektetésekor mindig 
kövesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vo-
natkozó érvényben lévő szabványok előírásait 
(DIN 18365, VOB, C. rész Németországban, BS 
8203:2001 az Egyesült Királyságban és más rele-
váns nemze�  szabványok). Ezen kívül a legfrissebb 
műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi 
legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.
Az aljzat előkészítése és a megfelelő anyagok 
használata alapvetően fontos, ha az alkalmazo�  
padlóburkoló anyagok által nyújto�  előnyöket 
teljes mértékben ki akarja használni. Útmutatá-
sért lásd az ilyen anyagok (alapozók, alátétek, ra-
gasztók stb.) gyártói által rendelkezésre bocsáto�  
utasításokat. Fontos, hogy az aljzat-rendszerben 
használt valamennyi anyag egymással kompa� bi-
lis legyen, vagy amikor csak lehetséges ugyana� ól 
a gyártótól származzon.
Az anyagok átvételekor ellenőrizze, hogy a színek 
megfe lelnek-e a megrendelt színeknek, és nem ér-
te-e az anyagot károsodás, nincs-e benne szemmel 
látható hiba. Különösen azt ellenőrizze, hogy az 
anyag ugyanabból a gyártási tételből származik-e. 
A szemmel látható hibákkal kapcsolatos panaszok 
csak a vágást és fektetést megelőzően fogadhatók el.

2. AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
Az aljzatot a padlóburkoló anyagok fektetésére vo-
natkozó érvényben lévő szabványok (DIN 18365, 
VOB, C. rész Németországban, BS 8203:2001 az 
Egyesült Királyságban és más releváns nemze�  szab-
ványok) előírásainak megfelelően kell ellenőrizni és 
előkészíteni. A fektetést megelőzően gondoskodjon 
arról, hogy az aljzat felülete � szta, száraz, egyenle-
tes, sima és repedésmentes legyen. Bizonyosodjon 
meg arról, hogy az aljzat mentes-e a felázástól vagy 
a hidroszta� kus nyomástól. A fektetés elő�  az alj-
zat nedvességtartalmát meg kell állapítani annak 
érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó nemze�  
szabványokban előírt paramétereknek.
A padlóburkolat helyes fektetéséhez sima, egyen-
letes és nedvszívó felületre van szükség. Ha ez nem 
ado� , akkor ajánlatos aljzatkiegyenlítő réteget al-
kalmazni a vinil padlóburkolat fektetése elő� . A po-
rózus aljzatot alapozóréteggel kell ellátni.
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.

3. RUGALMAS PADLÓBURKOLATOK FEKTETÉSE
Rugalmas padlóburkolatok fektetésekor mindig 
kövesse a vonatkozó érvényben lévő szabványok 
előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németország-
ban, BS 8203:2001 az Egyesült Királyságban és más 
releváns nemze�  szabványok). Ezen kívül a leg-
újabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelen-
legi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.
A legjobb eredmény eléréséhez a helyszíni körül-
ményeknek Németország esetében a DIN 18365 
szabványban (az Egyesült Királyság esetében a BS 
8203 szabványban és más releváns nemze�  szab-
ványokban) leírtaknak megfelelőnek kell lennie. 
Vinil padlóburkolat fektetése elő�  az aljzat ned-
vességtartalmát ellenőrizni kell és a rela� v pára-
tartalom nem haladhatja meg a 65%-ot. Ajánlo�  a 
padlóburkoló anyagokat és ragasztókat a fektetés 
elő�  legalább 24 órán keresztül abban a helyiség-
ben tárolni és akklima� zálni, ahova beépítésre 
kerülnek. Gondoskodjon arról, hogy a helyiségben 
uralkodó körülmények állandóak legyenek, míg 
a ragasztó eléri a teljes kötési szilárdságot.

PVC BURKOLÓLAPOK FEKTETÉSE

A méretre vágás során keletkező hulladék csök-
kentése érdekében ajánlatos lemérni a burko-
landó területet és ahhoz igazítani az elrendezést. 
Majd csapózsinórral vázolja fel a terveze�  elren-
dezést a terület hosszúsága és szélessége mentén 
egyaránt. A burkolólapokat ezután helyezze mo-
zaikszerűen a ragasztóágyba. Ügyeljen arra, hogy 
a burkolólapok „kötésben” legyenek.

PVC PADLÓBURKOLÓ TEKERCSEK FEKTETÉSE

Egy ado�  területen belül a szín-egyezés érdeké-
ben a szükséges burkolatcsíkokat ugyanabból a 
tekercsből kell levágni. Ajánlo�  a fektetés elő�  
legalább 75 mm-es ráhagyást hagyni a széleken az 
utólagos igazításhoz.
Az illesztések levágásához univerzális kést vagy 
szélvágót és/vagy vágógépet használunk. A csíko-
kat ezután kiterítjük, a ragasztót felvisszük, és a 
csíkokat a ragasztóágyba helyezzük. A ragasztót 
a ragasztó gyártója által ajánlo�  fogazo�  simító-
kanállal kell felvinni, az egy alkalommal szé� erít-
hető ragasztó mennyisége a helyiségben uralkodó 
körülményektől függ, amelyek befolyásolhatják 
a ragasztó megkötéséig rendelkezésre álló időt. 
A ragasztók gyártói megadják a kötésig rendel-
kezésre álló időre vonatkozó adatokat, utasítása-
ikat követni kell. Simítsa le a burkolatot 68 kg-os 
padló hengerrel először a rövidebb, majd a hosz-
szabb irányban. Sarkokban és egyéb nehezebben 
elérhető helyeken használjon kézi hengert. Hen-
gerelje át ismét a területet egy–négy óra múlva.
Az idő elő�   járkálást kerülni kell a felületen, 
mert az befolyásolhatja és gyengíthe�  a ragasztó 
kötését.

ÖSSZEILLESZTÉS / HEGESZTÉS

A homogén objec� lor padlóburkolat illesztéseit 
hővel vagy vegyi úton össze kell hegeszteni. A he-
gesztést a megkötést követő legalább 24 óra eltel-
téig nem lehet elvégezni.
Hővel történő hegesztés esetén az anyag hegesz-
tése elő�  a varratból némi anyagot el kell távolíta-
ni, és ezáltal egy árkot létrehozni, amely befogad-
ja a hegesztőzsinórt. Ké� ajta árok vágható.
1) „U” alakú, amely félkör alakú árkot hagy a 
vinilben. Ennek a vinil vastagságának 2/3-áig, de 
maximum 2,0 mm-ig be kell nyúlnia a vinilbe.
2) „V” alakú, amely 60°-os háromszög alakú árkot 
hagy a vinilben. Ennek a vinil vastagságának 7/8-
áig be kell nyúlnia a vinilbe.
A hegesztőzsinórhoz használjon gyorshegesztő 
fúvókával felszerelt hegesztőpisztolyt. Megkö-
zelítőleg 200–250 °C hőmérséklet esetén auto-
ma� kus hegesztés is alkalmazható. A hegesztést 
követően a varratdudort vezetővel felszerelt 
trimmelőspatulával lenyírjuk. Amikor a hegesztő-
varrat kihűlt, csak a trimmelőspatula segítségével 
laposra igazítjuk.

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az 
objec� lor Technikai ügyféltámogatási részlegé-
vel.

Kérjük, olvassa át az ajánlo�  ragasztók aktuális 
jegyzékét és karbantartási útmutatónkat is!
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