
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A SimpLay ACOUSTIC CLIC fektetésekor mindig kö-
vesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatko-
zó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, 
VOB, C. rész Németországban és más releváns nem-
ze�  szabványok). Ezen kívül a legfrissebb műszaki 
fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fek-
tetési gyakorlatot kell alkalmazni.

Az aljzat előkészítése, a padlóburkolat fektetése és 
az értékének megóvása érdekében hozo�  intézke-
dések kulcstényezők a rugalmas padlóburkolatok 
lehető legjobb szintű megfelelőségének és teljesít-
ményének elérése szempontjából.

Az anyagok átvételekor ellenőrizze, hogy a színek 
megfelelnek-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 ELŐKÉSZÍTÉSE

A SimpLay ACOUSTIC CLIC az elfogado�  szakmai 
szabványok szerint előkészíte�  ásványi aljzatokra 
fektethető. Tisztának, tartósnak, állandóan száraz-
nak és síknak kell lennie. Közvetlenül fektethető 
meglévő kerámia, vinil és linóleum padlóburkolatra, 
ha az � szta, sík, és nincs ala� a nedvesség. Fektet-
hető fa padlóra, parke� ára és farostlapból készült 
padlóra, ha az sík, szorosan rögzíte�  és mentes a 
kiálló szögektől stb. Padlófűtés esetén konzultáljon 
részletes utasításokért az objec� lor szakemberei-
vel. A legnagyobb megengede�  illesztési szélesség 
30 mm.

Meglévő szőnyegpadló vagy tűnemez szőnyeg nem 
alkalmas úsztato�  padló aljzatának. Ezt először el 
kell távolítani.

Padlófűtéses helyiségekben az érvényben lévő szab-
ványok előírásait kell követni (Németországban: DIN 
18365 és EN 1264-2). A padlóburkolat felületén a 
munka során megengede�  legnagyobb hőmérséklet 
27 °C.

Maradék nedvességtartalom (%):
Cement aljzat max. 2,0 CM%
Padlófűtéssel 1,8 CM%
Anhidrit aljzat max. 0,5 CM%
Padlófűtéssel 0,3 CM%

3. FEKTETÉS

A tárolás és fektetés során a burkolóanyag-csoma-
gokat védeni kell a szennyeződéssel és nedvességgel 
szemben. Az alábbi szobai körülményeket kell fenn-
tartani:

Padlóhőmérséklet > 15 °C
A helyiség hőmérséklete > 18 °C
Rela� v páratartalom < 50–60%

Fektetés elő�  helyezze a lezárt burkolóanyag-cso-
magokat 48 órára abba a helyiségbe, ahol fel lesz-
nek majd használva, hogy az anyag akklima� zálódni 
tudjon.

a.
Ügyeljen arra, hogy 
legalább 10 mm-es 
tágulási hézag ma-
radjon a falaknál, 
illetve minden rög-
zíte�  elemnél (ajtó-
tokok, fűtéscsövek 
stb.). Ha a helyiség 
mérete meghaladja a 
15 m × 10 m-t, meg-
felelő tágulási profi -
lokat kell beilleszteni.

b.
Kezdje a fektetést 
egyenes falszakasz 
mentén, a fény beesé-
sével egyező irány-
ban. Parke� a esetén 
a fektetést a parke� a-
lapokra merőlegesen 
kell végezni. Az első 
sornál vágja le fűrész-
szel a fal felé néző 

hosszan�  szélen lévő csapokat. Az azt követő sorokban 
tolja el a rövidebb oldali illesztéseket legalább 30 cm-
rel.

c.
A lapokat ragasztó-
anyag nélkül fektet-
jük. Az elsőt követő 
sorokban a hosszan�  
oldali csapokat fel-le 
mozgatással, 20–30°-
os szögben kell az 
előző sor hornyaiba 
illeszteni.
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d.
A rövid oldalak össze-
illesztésénél beütőfa 
és kalapács segít-
ségével ütögesse 
egymásba a lapokat. 
Alkalmazzon több 
gyenge ütést egyet-
len erős helye� , mert 
az károsíthatja a csa-
pot és a vinilréteget. 
Az utolsó lapot a 
sorban behúzóvassal 
illessze a helyére.

e.
Az utolsó sor lapjai-
nak levágásakor hagy-
jon 10 mm-es tágu-
lási hézagot. A lapok 
megfelelő pozícióba 
ütögetéséhez szüksé-
ge lesz behúzóvasra. 
Ha elkészült, távolítsa 
el az összes távtartó 
éket, vágja le az eset-

leg kilógó PE-fóliát és szerelje a helyére a szegőléce-
ket. Ügyeljen arra, hogy a szegőlécek ne korlátozzák a 
padlóburkolat mozgását.

f.
A fűtéscsöveknek a 
vájatokat a szükséges 
10 mm-es tágulási 
hézag fi gyelembe-
vételével kell az ele-
mekből kifűrészelni 
vagy kifúrni.
A fedéshez roze� ákat 
használunk.

g.
A vájatokat megfele-
lő fűrész vagy lapos-
véső segítségével 
készítse.

h.
A fa ajtótokok lerö-
vidíthetők. Vegye 
fi gyelembe, hogy az 
ajtótok ala�  is szüksé-
ges legalább 10 mm-
es tágulási távolságot 
hagyni. Az elemek 
mozgásának szabad-
ságát nem korlátoz-
hatják az ajtótokok. 

Ha nem rövidí�  le a tokokat, akkor legalább 10 mm-es 
tágulási hézagot kell tőlük hagyni.

i.
Amikor több helyi-
ségben fektet pad-
lót, válassza el a fe-
lületeket az ajtóban 
vagy az összekötő 
területeknél. A más 
burkolatokkal való 
találkozást megfelelő 
profi lokkal kell fedni.

4. BEFEJEZŐ MUNKA

A padlóburkolat közvetlenül a lerakás után haszná-
latba vehető.

Távolítsa el az összes távtartó éket. A széleken lévő 
tágulási hézagokat megfelelő szegőléc használatával 
el kell takarni. Ennek során ügyeljen arra, hogy ne 
rögzítse a szegőlécet közvetlenül a padlóhoz.

Szerelje fel a megfelelő profi lokat. Azokat a területe-
ket, ahol a szegőléc és a profi l nem találkozik, tartó-
san rugalmas hézagkitöltővel tömíthe�  (használjon 
6 mm széles tömítőcsíkot).

5. UTASÍTÁSOK

Annak érdekében, hogy a burkolat megőrizze erede-
�  állapotát, a helyiség hőmérsékletének 20 °C-nak 
(de legalább 15 °C-nak), rela� v páratartalmának 
pedig 50–60%-nak kell lennie. Amennyiben jelentős 
eltérés mutatkozik a fen�  szobai körülményekhez 
képest (a rela� v páratartalom esetében < 30% vagy 
> 80%, a hőmérséklet esetében pedig < 10 °C vagy > 
30 °C), e termékre jellemző tulajdonság, hogy meg-
változnak a méretei, hézagok keletkeznek stb.

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az 
objec� lor Technikai ügyféltámogatási részlegével.
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