BELTÉRI BURKOLATOK
FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ: CREATION 30/55 X’PRESS

Környezeti
hőmérséklet
Min: 15° C

A burkolat fektetése előtt ajánlatos megvizsgálni a terméket,
hogy nincs-e hiba. Ellenőrizze, hogy az összes doboz
ugyanazon gyártási szériába tartozik (batch no.). Látható
sérülések esetén értesítse a GERFLOR-t és várja meg
válaszukat, mielőtt még neki állna leburkolni a padlót.

Aljzat hőmérséklet
Min: 15° C

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
CREATION 30 X’PRESS
LVT ELEMEK

ANYAGOK

CREATION 55 X’PRESS
LVT ELEMEK

LEÍRÁS

4 mm, 0,3 mm-es koptatóréteggel

4 mm, 0,55 mm-es koptatóréteggel

UPEC VAGY EURÓPAI B E S O R O L Á S

UPEC: U2SP3 E2 C2
European: 23-31
Műszaki jelentés kérése folyamatban

UPEC: U3 P3 E2 C2
European: 33-41
Atex N°2098

HASZNÁLATI TERÜLET

Tekintse át az Anyagkiválasztó útmutatót a GERFLOR általános katalógusában

MEGENGEDETT FOGADÓFELÜLETEK
BETONALJZAT, CEMENT ESZTRICH, POLÍROZOTT
BETON

Amennyiben szükséges, végezzen aljzatkiegyenlítést. Csiszolja meg és portalanítsa.
Használjon alapozót a por megkötése végett. Konzultáljon a segédanyag gyártóval, úgy, mint
Akzo Nobel, Bostik, HB Fuller, F Ball, Mapei, Uzin, stb. A Gerflor azt javasolja, hogy tekintse át az
alapozókra vonatkozó műszaki specifikációt.
Amennyiben szükséges, végezzen aljzatkiegyenlítést. Csiszolja meg és portalanítsa.
Használjon az anhidrid aljzatnak megfelelő alapozót a por megkötése végett. Konzultáljon a
segédanyag gyártóval, úgy, mint Akzo Nobel, Bostik, HB Fuller, F Ball, Mapei, Uzin, stb. A Gerflor
azt javasolja, hogy tekintse át az alapozókra vonatkozó műszaki specifikációt.

ANHIDRIT ALJZAT

A padló felületén nem lehet egyenetlenség, a fuga ne legyen süllyesztett, ellenkező esetben
töltse ki az illesztéseknél. Alaposan takarítsa fel, majd a száradás után fektesse le a Creation
X’PRESS elemeket. (lehetséges, hogy alapozót kell használni, mely a korábbi padló felületétől
függ)

KERÁMIA BURKOLAT

ÁLPADLÓ
KIZÁRÓLAG AZ CREATION 55 X’PRESS ESETÉN

A padló felülete nem lehet egyenetlen, és az illesztések nem lehetnek görbék. Alapozó
használata a fogadófelület minőségétől függ.

KOMPAKT PVC PADLÓ

A padlóborításnak mindenhol kötnie kell. Alaposan tisztítsa meg a létező padlót. Máskülönben fel kell
szednie a teljes padlózatot, és a réteget elölről kell kezdenie.

HABHÁTOLDALÚ TEKERCSES PVC BURKOLAT

A Creation 30 X’Press csak a CEN 31 besorolással rendelkezik. A Creation 55 X’Press CEN 33
besorolással rendelkezik. A padlóborításnak mindenhol ragadnia kell. Alaposan tisztítsa meg a
fogadó felületet. Máskülönben fel kell szednie a teljes padlózatot, és a réteget elölről kell kezdenie.

VINIL-AZBESZT PADLÓ

Tekintse át a www.gerflor.com-on elérhető műszaki útmutatót az azbeszt padlók lefedéséhez

PADLÓDESZKÁK ÉS FABURKOLATOK

A panelek között nem lehet egyenetlenség. A párnafára szegezett parketta esetén a térköz max.
0.30 m lehet, és legyen megfelelően szellőzött. A rétegelt lemez (19 mm) a szegezett és szellőző
parkettához van rögzítve. Használjon alapozót a panelekhez.

RAGASZTOTT PVC A PADLÓFŰTÉSEN: Nem javasoljuk a PVC borítás befedését, hogy optimalizáljuk a padlófűtés energia értékét
PADLÓFŰTÉS (padló hőmérséklete < 28°C)
Szabályzati követelmény: ≤ 0,15 m² x ° Kelvin / Watt

Lehetséges

SUGÁRZÓ PADLÓFŰTÉS
Szabályzati követelmény: ≤ 0,15 m² x ° Kelvin / Watt

Nem lehetséges

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ VÍZ REVERZIBILIS
PADLÓFŰTÉS
Szabályzati követelmény: ≤ 0,13 m² x ° Kelvin / Watt

Lehetséges

Kérjük, forduljon hozzánk, ha a fogadófelület nem található a listában.
NEM MEGENGEDETT FOGADÓFELÜLETEK (NEM TELJES LISTA)
KALCIUM SZULFÁT ALAPÚ ALJZAT, VAGY NEM AZ E2 VAGY E3 HELYISÉGEKBEN
FA-RÉTEGEK: RÉTEGELT LEMEZ PÁRNAFÁN, ÚSZTATOTT PARKETTA, RAGASZTOTT PARKETTA, FAROSTLEMEZ, LAMINÁLT PADLÓ
HANGSZIGETELŐ VAGY SZIGETELŐ ALRÉTEGRE FEKTETÉS
TEXTIL PADLÓZAT (SZŐNYEG)
LINÓLEUM / LINÓLEUM HABHÁTOLDALLAL
CLIC-ES ÉS ÚSZTATOTT LVT
GUMI PADLÓ
FONTOS: A dokumentumokban szereplő információ 2015. január 4-től érvényes, és fenntartjuk annak jogát, hogy értesítés nélkül változtassunk.
A technológia folyamatosan változik, így a munka elvégzése előtt az ügyfélnek érdemes kapcsolatba lépnie velünk a jelen dokumentumok érvényességét illetően.

FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ: CREATION 30/55 X’PRESS

FEKTETÉSI FELTÉTELEK

STATIKUS TERHELÉSI ELLENÁLLÁS

Padlóburkolat megfelelően szabályozott hőmérsékletű beltéri helyiségek burkolására.
HŐMÉRSÉKLET 15 ÉS 25°C KÖZÖTT.
Burkolás utáni elfogadható hőmérséklet: +10°-tól +30°C-ig.
E hőmérsékleti érték felett vagy alatt a terméket megfelelő ragasztóval kell leragasztani, mely a
szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenáll. Ajánlatos, hogy beltéri hőmérsékletet szabályozó
egységet telepítsen (légkondicionáló) vagy korlátozza a napfény direkt hatását a padlóra
(függönyök, sötétítők). A fenti okok végett azon helyiségekben, amik nagy ablakokkal bírnak (nagy
hőmérséklet ingadozások lehetségesek) a padlót két komponensű vagy akril ragasztóval (pl.:
Gerflor Clim Adhesive vagy Bostik Power Elastic) kell leragasztani. > 50°C feletti hőmérséklet
esetén két komponensű poliuretán ragasztót javaslunk.
Maximális koncentrált terhelés ≤ 200 kg / támasz. Maximális terhelés ≤ 30 kg / cm².
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2. ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉS

SOL
S

2.1. ÚJ vagy FELÚJÍTOTT FOGADÓFELÜLET FELTÉTELEK
A burkolatot sík, tiszta, tartósan száraz, portalan, repedéstől mentes aljzatra kell fektetni.
Az aljzat egyenetlensége <5 mm egy 2m-es vonalon belül (3 mm a 2m-es vonalon belül, anhidrid aljzat esetén), egyenetlen
részek nélkül.
Aljzat nedvesség tartalom: <4,5% betonaljzat és cement esztrich esetén és <0,5% anhidrid és fa aljzat esetén.
2.2. ELŐKÉSZÜLETEK BETON ALJZAT ESETÉN:
Előkészületek:
A felületet megfelelően készítse elő és távolítson el minden szennyeződést és idegen elemet.
Amennyiben az aljzat nem felel meg a követelményeknek, alkalmazzon aljzatkiegyenlítőt.
• Aljzatnedvesség tartalom < 4.5%, a P3 specifikációnak megfelelően.
Repedések:
Aljzatkiegyenlítés előtt szüntesse meg a repedéseket, amennyiben a szintegyenetlenség> 1 mm vagy a repedés nagysága> 4
mm.
Hézagok kezelése:
Terjeszkedési hézagok: Aljzatkiegyenlítés előtt szüntesse meg a hézagokat.
Építési hézagok: Hasonló eljárás, mint a repedések esetén.
Dilatációs hézagok: Áthidaló profilok: ROMUS CJ-20-5 vagy 3 profil megfelelhet.
Összekötő-áthidaló profilok: A profil a burkolat felett van átvezetve, és csak az egyik oldalán kerül rögzítésre
.
3. FEKTETÉS
3.1. FEKTETÉSI FELTÉTELEK
Az elemeket a burkolandó helyiségben tároljuk, minimum 24 órával a fektetés előtt. A szín
különbözések és a minta ismétlődésének elkerülése végett keverjük össze az elemeket több,
ugyanabból a gyártásból származó dobozból. A helyiség hőmérséklete 15 és 25°C között
legyen. E hőmérsékleti értékek alatt és felett a burkolati elemek az idő elteltével zsugorodhatnak
vagy duzzadhatnak. A fenti okok végett, amennyiben nagyméretű ablakokkal ellátott
helyiségben fektetnénk le a padlót (hőmérséklet ingadozás várható) speciális előkészületek
szükségesek
3.2. ELRENDEZÉS
Amennyiben nincs másként meghatározva, az elemek elhelyezésekor a következő pontokat
kövesse:
- Minden elkülönülő helyiséget függetlenként kezeljenek
- Az azonos helyiségben használatos elemek ugyanabból a gyártásból származzanak
- A burkoló szakember alaposan vizsgálja meg a kiosztást, hogy a következő kritériumoknak
megfeleljen:
Az elemek a fő ablakokkal szembe fussanak, hosszában. Folyosókon a forgalom irányában
kerüljenek lefektetésre az elemek. A széleken az elemek szélessége hasonló legyen mindkét
oldalt, amennyiben lehetséges. A végeken az elemeket hossza nagyobb legyen, mint egy
normál elem 1/3-a

Ablak

3.3. A TENGELY KIJELÖLÉSE
A burkolási irány kiválasztása (az elemek lehetőleg párhuzamosan fussanak a bejövő fénnyel)
Húzzon egy középvonalat, mely kettéválasztja a helyiséget. Hogy meggyőződjön, hogy a vágott
elemeket mindkét oldalt ugyanakkorák, jelölje ki az elemek helyét, így a szélső elemek
nagyobbak lesznek, mint egy normál elem 1/3-a. Folyamatosan ellenőrizze, hogy az elemek
párhuzamosan futnak a falakkal.
3.4. ELEMEK BURKOLÁSA
3.4.1. SZERSZÁMOK
- Kréta, toll
- Vonalzó, szike, vágás biztos kesztyűk, mérőszalag
- 30/50 kg-os henger

Ajtó

BELTÉRI BURKOLATOK
FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ: CREATION 30/55 X’PRESS
Hagyjunk 5 mm dilatációs hézagot a fal mellett, kivéve amennyiben a
helyiség hossza, több mint 10 m. Ez esetben a rés 8 mm legyen. A hézagot
lábazati profillal fedjük be.

3.4.2. BURKOLÁSI ELJÁRÁS
3.4.2.1. Alapelvek
• A hosszanti tengely mentén kezdjen el burkolni.
• Távolítsa el a védőréteget.
• Kőhatású elemeket sakktáblában tegye le (90°-al elforgatva).
• Az elemeket száraz, portalan felületre fektesse.
• Az utolsó elemből levágott darabbal kezdje az új sort (amennyiben
ezen elem > normál elem 1/3-a).

3.4.2.3. Simítás
Két lépésben szükséges:
• Kézzel simítsuk ki az elemeket még fektetés közben.
• Hengerezzük át (50 kg-os hengerrel) az elemeket a fektetés után.
Különösen figyeljen a szélekre és a kisebb forgalomnak kitett elemekre. Az
áthengerezés javítja az elemeket tapadását.
3.5. VÁGÁSOK (ELJÁRÁS, SZERSZÁMOK, STB.)
Szélek vágása
• Helyezze az elvágandó elemet (távolítsa el a védőréteget, dekoratív
réteg látható legyen) az utolsóként lefektetett elemre.
• Használjon egy egész elemet sablonnak, távolítsa el a védőréteget
• Helyezze el az elvágandó elem tetejére, majd a sablont használja a
faltól való távolság beszámítására
• Jelölje meg az elvágandó elemet a sablon széleinél szikével
• Törje ketté az elemet a vágás mentén
• Szike segítségével vágja le az egyenetlenségeket a vágás mentén
• Helyezze le az elemet
• Kézzel simítsa ki a felületen, mielőtt áthengerezné

3.4.2.2. Szélek - 5 mm:
Elemek iránya

vágás
A
A

4. KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK
4.1. LÁBAZAT
Amennyiben a padló a lábazat kialakítása előtt került lefektetésre, a
GERFLOR ajánlja a saját DECOR SKIRTING nevű lábazati megoldását a
padló és a fal találkozásának ízléses kialakításához.
Helyezze el a lábazatot, mindeközben győződjön meg róla, hogy nem
nagy nyomással teszi (legyen lehetőség a dilatációra). Már meglévő
lábazat esetén, a GERFLOR ajánlja, hogy egy vékony lécet illesszen a
meglévő fa lábazathoz, a fal és a padló találkozásának lezárása végett.
4.2. 4.2. DILATÁCIÓS HÉZAGOK AZ ALJZATBAN
- Dilatációs profilok: ROMUS CJ-20-5 vagy 3 profil vagy azzal egyenértékű.
- Összekötő-áthidaló profil: A profil a burkolat felett van átvezetve, és csak
az egyik oldalán kerül rögzítésre..
4.3. BURKOLATVÁLTÁS
- ROMUS több fajta burkolatváltó profilt kínál, a különféle igényeknek
megfelelően,

4.4. AJTÓ KERETEK
Használjon szegély ollót az elemek elvágásához.
Ajtókeretek és nehezen hozzáférhető részek vágásához.
Rendelkezésre áll a Gerflor-nál
Szegély olló
Referenciaszám:
Gerflor:
0566 0001

4.5. EGYMÁS MELLETI HELYISÉGEK
Amennyiben két, CREATION X’PRESS padlóval burkolt helyiséget
szeretnénk egybenyitni, a GERFLOR áthidaló profil használat javasolja,
eltakarva a széleket. Különféle áthidaló profilok állnak rendelkezésre,
többek között a ROMUS profiljai, melyek a szintkülönbségek esetén is
megfelelőek.

5. ELSŐ HASZNÁLAT
A burkolatot fektetés után azonnal igénybe lehet venni. Ne használjon gumisapkákat a bútorokon. Ajánljuk a kézi mosást, kevés vízzel vagy vizes
porszívó használatát, megelőzve, hogy a víz befolyjon az illesztések közé.

6. JAVÍTÁS
Amennyiben egy elem cserére szorul:
- a sérült elem könnyedén felvehető, lévén, hogy nem kapcsolódik a másik elemhez
- takarítsa fel a felületet
- helyezze el a csere elemet
Ajánljuk, hogy a leburkolt elemek gyártási szériájából pár elemet raktározzon az esetleges cserék végett.

