Homogén és heterogén PVC
padlóburkolatok fektetési útmutatója
A burkolat fektetése előtt ajánlatos megvizsgálni a
terméket, hogy nincs-e hiba. Látható sérülések esetén
értesítse a GERFLOR-t és várja meg válaszukat, mielőtt még
neki állna leburkolni a padlót
Beltéri hőmérséklet

Padló hőmérséklet

Helyi szabványoknak megfelelően

1 – BURKOLAT VIZSGÁLATA
• Minden egyes tekercsen feltüntetésre kerül a gyártási szám, és a fektetés előtt ellenőrizni kell, hogy azok egyeznek-e.
• Vizsgálja meg tüzetesen a burkolatot, hogy az a megfelelő színben, gyártási számmal, mintázattal, minőséggel

rendelkezik, a megfelelő megrendelt mennyiségben. Ne fektesse le, vágja vagy ragassza le a látható hibával
rendelkező padlóburkolatot.
• A kivitelező, ki a látható hibával rendelkező terméket a Gerflor beleegyezése nélkül fekteti le, a burkolat minőségét
elfogadja és így teljes felelősséget vállal.
MEGJEGYZÉS: A tekercsek hátoldala vagy a papír védőfólia nyilakat tartalmaz, mely a tekercsek fektetési irányát

jelölik, melyeket követni kell. Tekercselje ki a tekercseket 24 órával a fektetés előtt.

• 2 – POZICIONÁLÁS
• Amennyiben lehetséges és a tekercsek szélei megengedik, a hegesztések helyei kerüljenek minél távolabbra a

nagy forgalomnak kitett helyektől.
• Szobák esetén a tekercsek iránya a fő ablak felé nézzen

A vonal mentén fektesse le a padlót.
FONTOS:
• Hegesztési hézagok: Hagyjon 1mm széles rést a tekercsek között
• Hideg hegesztés: Átfedéses technikával vágja az éleket

• 3 – RAGASZTÁS ÉS BURKOLÁS
• 24 órával a kitekercselés után fektesse le a padlót
• Akril ragasztót használjon
• A2-es fogazott kenőlappal hordja fel a ragasztót
• Anyag szükséglet kb 300-350 g/m²
• A megfelelő kenés érdekében a lapátokat megfelelő időközönként cserélje.

1,65 mm

TANÁCS:
Kövesse figyelemmel a ragasztó gyártó utasításait és
vegye figyelembe a száradási időt.
Szobahőmérséklet, páratartalom, aljzat nedvszívó
képessége és felhasznált ragasztó mennyisége mind
fontos tényező a megfelelő ragasztás elérése
érdekében.
• A túl rövid nyitott idő buborék képződést okozhat
• Nyitott idő túllépése gyenge tapadást fog
eredményezni
• Győződjön meg, hogy megfelelő mennyiség ragasztó
került felhasználásra, és nem lépte túl a ragasztó
bedolgozási idejét
• Ragasztót csak akkora felületre hordjon fel, amely
felület leburkolása a bedolgozási időn belül
lehetséges
• Távolítson el minden feles ragasztó maradékot
• Hajtsa félbe a tekercset
• Hordja fel a ragasztót a felületre, és helyezze a padlót
a vonalhoz
• Kezdje újból a fenti procedúrát, immár a tekercs
másik felével.
• Ragasztó felhordásakor ne hordjon fel két réteget
• Távolítson el minden feles ragasztót
• Folyosók esetében a tekercsek iránya a forgalommal
megegyező legyen, kivéve, ha a tervezői specifikáció
mást tartalmaz.
• Folyosók esetében a tekercsek iránya a forgalommal
megegyező legyen, kivéve, ha a tervezői specifikáció
mást tartalmaz.

• 4 – KISIMÍTÁS
Ezt két lépésben kell elvégezni:

Első lépés: Kézileg kisimítjuk

Második lépés: 50 Kg-os henger segítségével

• Kézi parafa dörzsölővel alaposan átsimítjuk
• Hengerezze át a teljes felületet egy 50 kg-os hengerrel a burkolás után.

• 5 – HEGESZTÉS
Forró hegesztéshez egy vékony rést (bankkártya szélességével megegyező) kell hagyni a tekercsek között a
ragasztás során. Hideg hegesztés (SG 916) teljesen sík éleket kíván. Ajánlott az átfedéses vágás a ragasztás
során. Lásd hegesztési technikák.
• 6 – HASZNÁLATBA VÉTEL - FORGALOM
Burkolás után:
• Normál gyalogos igénybevétel esetén: 48 órát várjanak
• Bútorok mozgatása vagy installálása esetén: 72 órát várjanak
• Ne használjanak gumi alapú bútor lábakat
Padlófűtés esetén: a burkolás befejezte utáni 7 napban ne kapcsolják be a padlófűtést.

