Fagyálló beton padlóburkoló lap
Beépítési Útmutató

Kedves Vásárlónk! Tisztelt Kivitelezõ!
A burkolólapok kerületi és felületi érdessége miatt fektetésük és
fugázásuk a megszokottnál nagyobb gondosságot és technológiai
fegyelmet igényel, a burkolás szakszerûsége érdekében kérjük, hogy a
KIVITELEZSÒSORNÒTMUTATNKATÒµGYELMESENÒKVETVE ÒAZÒABBANÒLERTAKATÒ
szigorúan tartsa, illetve tartassa be!
A kivitelezés megkezdése elõtt tervezze meg a burkolatot. A burkolati terv
KSZTSNLÒVEGYEÒµGYELEMBEÒAÒVRHATANÒFOKOZOTTÒIGNYBEVTELEKET
!Ò LAPOKÒ KIOSZTSA Ò AÒ MOZGSIÒ HZAGOKÒ KIALAKTSAÒ kÒ AZÒ ELEMEKÒ MRETBĈLÒ
ADDANÒkÒÒXÒÒCM ESÒfektetési mérethálóÒµGYELEMBEVTELVELÒKSZLJN
!Ò FELLETETÒ MAXIMUMÒ Ò M KNT Ò JRDKNLÒ LEGFELJEBBÒ Ò Ò ARNYBANÒ NLLÒ
mozgási egységekre kell osztani.
!ÒLAPOKÒKIOSZTSTÒGYÒTERVEZZK ÒHOGYÒAÒmozgási hézagok a burkolatban és
AZÒALJZATBANÒEGYMSÒFLÒESSENEK
!Ò LEGALBBÒ Ò CMÒ TMRTETTÒ KAVICSGYRAÒ FEKTETETT Ò MINIMUMÒ Ò CMÒ VASTAGÒ
BETONBLÒ KSZLTÒ kÒ SZKSGÒ ESETNÒ MRETEZETTÒ VASALSSALÒ ERĈSTETTÒ kÒ SZILRD Ò
TEHERBR Ò   OSÒ LEJTSBEN Ò MOZGSIÒ HZAGOKKALÒ ELKSZTETTÒ ALJZATNAK Ò
száraznak és pormentesnek kell lennie!
!ÒBURKOLATÒKSZTSHEZÒOPTIMLISÒLEVEGĈ ÒSÒALJZATHĈMRSKLETÒ+20°C.
4ċZĈÒNAPONÒVAGYÒSZELES ÒNEDVESÒIDĈBENÒNEÒVGEZZENÒKLSĈÒTRBENÒBURKOLST
%LTRĈÒSZNċÒVAGYÒSRLT ÒREPEDTÒLAPOKATÒBEPTENIÒTILOSÒ3ZAKSZERċTLENÒ
kivitelezés, rendeltetéstõl eltérõ használat esetén reklamációt nem
fogadunk el!
!Ò BURKOLATÒ KSZTSNLÒ FELHASZNLTÒ SEGDANYAGOKATÒ AZÒ ADOTTÒ GYRTÒ
útmutatója és mûszaki adatlapja szerint kell alkalmazni!
!ZÒELKSZLTÒFELLETETÒVJAÒAÒSAVAS ÒZSROS ÒOLAJOSÒSZENNYEZĈDSEKTĈLÒSÒ
kerülje a téli sózást!
'ONDOZZA Ò TISZTTSAÒ RENDSZERESENÒ AÒ KSZÒ BURKOLATOTÒ %RREÒ AÒ CLRAÒ AÒ
SZAKZLETEKBENÒAÒMEGFELELĈÒANYAGOKÒSZLESÒVLASZTKAÒKAPHAT
"RAMACÒ+FT

A fagyálló beton padlóburkoló lap fektetése

Ha az aljzat kialakítása során nem
készült talajpára elleni szigetelés,
akkor a felületet – a burkolat
készítése előtt – szigetelni kell.

A szigetelés száradása után
következhet a portalanított
burkoló lapok leragasztása. Ezt –
különösen kültérben – javasoljuk
folyékonyágyas ragasztóval készíteni,
melynek használata a megkívánt
teljes felületű ragasztást biztosítja.

,
S1 besorolású ragasztóhabarccsal is.
Ez esetben a burkolat 24 óra elteltével
fugázható! Figyelem, vékonyágyas
ragasztó használata esetén,
ajánlott a burkolólapok hátoldalát
is megkenni. Ez a kétoldalas
ragasztási eljárás.

A padlólapok szabása, vágása
betonvágó koronggal szerelt
gyorsvágóval egyszerűen, gyorsan
végezhető. Ügyeljünk arra, hogy a
vágási por ne szálljon a burkolandó
felületre. Poros felülethez a ragasztó
nem tapad!

A fagyálló beton padlóburkoló lap fugázása

A legalább 7 mm széles fugákkal
fektetett lapok fugázására
flexibilis széles fugázót ajánljunk.
Egyszerre csak akkora felületet
fugázzon, amekkorát 20 percen
belül meg tud tisztítani!
A fugázást megelőzően a felületet
alaposan előnedvesítjük, majd a
fugázást követően kb. 15 percig
száradni hagyjuk.
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Ezt kővetően a felületet bő vízzel
átmossuk. Egy szivacsdeszkát a
tisztítandó felületen átlós irányban
mozgatva a felületen visszamaradt
fugázó anyag szépen lemosható.
Cserélje gyakran a szivacsdeszka és
a felület tisztítására használt vizet!
A csatlakozási és mozgási hézagokat
tartósan rugalmas fugázóval kell
kitölteni.

