Kizárólagos forgalmazó:

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ
MODUL VINYL (LVT)
PADLÓBURKOLATOKHOZ
Ez a használati és lerakási útmutató a DIEGO Kereskedelmi Kft. által
forgalmazott modul vinyl (LVT) padlóburkolatok kezelésé
r e és lerakására
vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt modul vinyl (LVT) termék az Ön teljes
elég ed etts ég ér e szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.
Lerakáskor és a használat során csak az általunk ajánlott kiegészítőket (alapozó,
ragasztó, szegélyléc) használja. A termék lerakása egyszerű, mégis alapvető műszaki
ismereteket feltételez, esetenként célszerűbb szakemberre bízni a lerakást. Kérdéses
esetben ezért kérje mindig szakember tanácsát, vagy forduljon bármelyik DIEGO
áruházhoz segítségért.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT – és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes modul vinyl (LVT)
padlóburkolat mennyiség felületét és hátoldalát. Látható hibával (esztétikai/minőségi
hibával – pl.: gyártási hiba, színeltérés, felületi szennyeződés, felületi sérülés,
hátoldal leválása stb.) rendelkező terméket ne használjon fel, mivel a méretre szab ás,
ill. le-rakás után a látható hibákra reklamációt már nem áll módunkban elfogadni!
A helységen belül kizárólag azonos gyártási számú terméket szabad lerakni!
A gyártási szám a termék csomagolásán található meg.A gyártási számot tartalmazó
csomagolásrészt őrizze meg az esetleges későbbi azonosíthatóság érdekében.
A minél természetesebb hatás elérésének érdekében keverve rakja le a különböző
dobozokból vett paneleket.
VÁSÁRLÁS ELŐTT – természetesen az esztétikai szempontok mellett – célszerű átgondolni, hogy milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolat, mert ettől függ, hogy
milyen minősítésű termékre lesz szükség. Üzleteinkben felkészült személyzet segít Önnek a helyes termék kiválasztásában.
Az általunk forgalmazott modul vinyl (LVT)
padlóburkolatok különböző
anyagminőségekben készítve kaphatók, melyek felhasználási területét pontos
minősítési rendszer szabályozza az alábbiak szerint:
A MODUL VINYL PADLÓBURKOLATOK ANYAGÁT MINŐSÍTŐ JELZÉSEK
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23 Fokozott lakossági felhasználásra
(Pl.: Compact Plus, Compact Extra, Ultimo dryback, Compact Click,
Compact Click 30, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo
Click, Senso Lock 30, Virtuo Clic 55  Nappali, dolgozószoba, háló,
fürdőszoba, konyha, WC)
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31 Mérsékelt közületi felhasználásra
(Pl.: Compact Extra, Ultimo dryback, Compact Click, Compact Click
30, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo Click, Senso Lock 30,
Virtuo Clic 55  Szállodai/panzió szoba, kollégiumi szoba, nyugdíjas
otthon szobái, kis forgalmú iroda)
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32 Általános közületi felhasználásra
(Pl.: Compact Click, Compact Plus, Compact Extra, Compact Click 55,
Starfloor Click 55, Ultimo Click, Ultimo dryback, Virtuo Clic 55  Szállodai/panzió szoba, általános forgalmú iroda)
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33 Fokozott közületi felhasználásra
(Pl.: Compact Extra, Compact Click 55, Starfloor Click 55, Ultimo Click,
Ultimo dryback, Virtuo Clic 55  Nagyterű üzlet-, iroda, étterem,
szállodai hall, lépcső)
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A padlóburkolat megvásárlása előtt először mérje fel az anyags züks égletet és
ellenőrizze a helyiséget alapr ajz szemp ontjából. Ellenőrizze, hogy a falak deréks zög et
zárn ak-e be egymással, vannak-e oszlopok vagy más kiu gr ók a fal síkjából. Fontos
még az ajtók és más átm en etek száma, illetve, hogy kell-e a lerakásnál más módosító
tényez őket – lépcsőket, küszöböket, szintkülönbséget, csatlakozást más burkolattal,
padlófűtést – figyelemb e venn i. Ezek alapján – a várható veszteségek figyelembe
vételével – megállapítható az anyagszükséglet, illetve a szüks ég es kiegészítők köre
(ragasztó, alapozó, profilok, szegélylécek).
AMIRE A LER AK ÁSHOZ SZÜKSÉG LESZ
A burkolat ragasztásának módjától függően a ragasztásh oz szüksége lehet simítóra/
fogazott simítóra, heng err e, mely az alapozáshoz is felhasználható. A padlób urko
lat pontos méretre vágásához vágókésre, vonalzóra, mér ős zalagr a. A szegélylécek
darabolásához, rögzítéséhez kéz ifűr észr e/finom fogazatú kézifűrészre, gérvágóra,
kartus kinyomóra. A fém profilokhoz fémfűrészre. A vinyl modul (LVT) burkolat
lerakásához gumikalapácsra, kézi görgőre.
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
A modul vinyl termékeket sík felületen fektetve, zárt terű autóval, vagy egyéb
nedvességtől óvható módon kell szállítani. Lerakás előtt legalább 1 nappal (hidegebb időszakban legalább 2 nappal) a terméket abban a helységben kell elhelyezni a
csomagolásból kivéve, ahová lefektetésre kerül (18-27°C közötti levegőhőmérséklet,
minimum 15°C padlóhőmérséklet). A hőmérséklet napi ingadozása a helységben nem
lehet több, mint 5°C az előírt értékekhez képest. Az előírt hőmérsékletet biztosítani
kell a helységben legalább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás alatt
és legalább 72 óráig a burkolás befejezése után.  Fontos hangsúlyozni, hogy a modul
vinyl padlóburkolatok különösen érzékenyek a hőmérsékletre! Tárolásuk nem történhet +5°C alatt!

22 Mérsékelt lakossági felhasználásra
(Pl.: Compact, Prime  Fürdőszoba, konyha, WC,
Pl.: Compact, Senso  Nappali, dolgozószoba, háló, fürdőszoba,
konyha, WC)
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42 Közepes könnyűipari felhasználásra
(Pl.: Compact Extra, Ultimo dryback, Ultimo Click  folyosók,
áruházak, csarnokok, iskolák, irodák, raktárak

AZ ALAPFELÜLET, AMIRE A MODUL VINYL BURKOLAT KERÜL
A modul vinyl padlóburkolat burkolat lefektetése előtt az aljzatnak teljesen egyenesnek
(ellenőrizzük a felület egyenetlenségét mérőléccel és mérőékkel), szilárdnak, simának,
tökéletesen tisztának, száraznak, repedésmentesnek, por és zsírmentesnek kell lennie.
Alápincézett földszinten vagy szuterénben történő burkolás előtt győződjünk meg róla,
hogy az épület alá van szigetelve (pl. kérdezzük meg a tervezőt vagy kivitelezőt)!
Az előkészített aljzat nedvességtartalmára vonatkozó előírások:
Padlófűtés nélküli cementesztrich aljzat                              < 2.0CM%
Padlófűtéssel rendelkező cementesztrich aljzat                    < 1.8CM%
Padlófűtés nélküli gipszesztrich aljzat                                  < 0.5CM%
Padlófűtéssel rendelkező gipszesztrich aljzat                        < 0.3CM%
Előírt hőmérséklet: 18-27°C közötti levegőhőmérséklet, minimum 15°C
padlóhőmérséklet. A hőmérséklet napi ingadozása a helységben nem lehet több, mint
5°C az előírt értékekhez képest. Az előírt hőmérsékletet biztosítani kell a helységben
legalább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás alatt és legalább 72 óráig a
burkolás befejezése után.
Az aljzat egyenetlensége nem lehet több, mint 2mm egy 200cm es hosszúságú felületen
vizsgálva. Egyenetlen felületr e önterülő padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni. Az
aljzat felületi egyenetlenségei rövid időn belül megjelennek a modul vinyl padlóburkolat
felületén, mely idő előtti kopást idézhet elő, az esztétikai megjelenésről nem is beszélve.
A Compact Click 55, Ultimo Click, Starfloor Click 55 típusú termékekhez rendelkezésre
áll egy speciális minőségű CLICK SMART alátét, amely kizárólag a Compact Click 55,
Ultimo Click, Starfloor Click 55 termékekhez alkalmazható, minden egyéb típusú modul
vinyl padlóburkolatnál az alátét alkalmazása tilos! A Click Smart alátét alkalmazása
főként kedvezőbb akusztikai tulajdonságokat biztosít. Az alátétet a padló lerakási
irányával merőleges irányban kell lerakni. A klikkes kapcsolódási rendszerű modul vinyl
padlókhoz használható alátét egy speciális termék, amely műszaki paramétereiben, konstrukciójában jelentősen eltér a laminált padlóknál alkalmazott alátétektől!  A laminált
padlókhoz használt alátétek alkalmazása a modul vinyl padlókhoz tilos!

A MODUL VINYL (LVT) BURKOLATOK EGYÉB TULAJDONSÁGAIT MINŐSÍTŐ JELZÉSEK

Padlófűtéshez is alkalmazható, max. 27 C˚ padlóhőmérsékletig
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Antisztatikus
Alkalomszerű görgősszék használatra
Folyamatos görgősszék használatra
Lépcsőre, alkalomszerű használatra
Lépcsőre, folyamatos használatra
Mérsékelt lángterjedés
Kiadás dátuma: 2020. december
Alacsony lángterjedés

Kizárólagos forgalmazó:

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ
MODUL VINYL (LVT)
PADLÓBURKOLATOKHOZ
Aljzat típusa
Sima,
egyenletes
aljzaton

Egyenetlen
„szilárd” aljzaton

Burkolás módja
Sima, egyeletes, tiszta, száraz,
pormentes betonaljzat

A termék közvetlenül
burkolható.

Folyékony
esztrich, stb.

Alapozó használata szükséges.

Egyenetlen
betonaljzat

A felületeket először rögzíteni
kell, majd az egyenetlenségeket
rosterősítésű szintkiegyenlítővel
el kell tüntetni
(az aljzat típusához megfelelő
aljzatkiegyenlítő használatával).

Egyenetlen padlólap,
kőburkolat
Fa hajópadlók, stb.

Alapozó használata szükséges.

Padlószőnyeg
Meglévő
„rugalmas”
padlóburkolaton

PVC, linóleum

A „régi” burkolatot (az alátéttel
együtt) el kell távolítani,
majd a felületet kiegyenlíteni.
Alapozó használata szükséges.

Laminált padlóburkolatok, stb.

A MODUL VINYL TERMÉKEK TERMÉKEK NEM BURKOLHATÓK
A KÖVETKEZŐ PADLÓTÍPUSOKR A
• Öntapadó hátoldallal ellátott termékek:
		• 15˚C-nál alacsonyabb átlaghőmérsékletű helységben,
		• Nagyobb méretű ablakfelületekkel rendelkező helységekben, ahol tartós
			 napsütésnek lehet kitéve a padlóburkolat,
• Valamennyi típusú modul vinyl termékre vonatkozóan:
		• 27˚C-nál magasabb hőmérsékletre fűtött padlófelületen. A padlófűtő rendszer
		 sohasem lépheti át a 27°C-t, a fűtési rendszernek automatikusan le kell kapcsolnia
		 a 27°C elérésekor.
		• teraszokon, verandákon,
		• OSB lapon,
		 • padlószőnyeg felületen, habszerkezetű PVC padlón, laminált padlón,
		• úsztatott padlószerkezeten,
		• aszfalton, bitumenen,
		• repedezett aljzaton,
		• nyirkos, nedves aljzaton.
PADLÓFŰTÉS
Vinyl modul (LVT) burkolatok alkalmazása a hagyományos vizes padlófűtési rendszereken ajánlott. Vinyl modul (LVT) burkolatok alkalmazása infra-, vagy bármilyen
egyéb elektromos jellegű padlófűtési rendszeren nem ajánlott! A padlóburkolat a
fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!
A burkolás megkezdése előtt 48 órával a padlófűtést ki kell kapcsolni, a burkolás időtartama alatt egyéb alternatív módot kell alkalmazni a helység megfelelő
hőmérsékletének a biztosítására. A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig.
PADLÓALAPOZÓ HASZNÁLATA
A még kedvezőbb tapadáshoz valamennyi ragasztással rögzítendő modul vinyl
padlótípusnál padlótípusnál szükséges padlóalapozó használata, melyet az aljzat
tisztítása, porszívózása után viszünk fel a felületr e, még a burkolás megkezdése előtt
(az alapozó gyártójának utasításai alapján). Az alapozó száradása után, a ragasztás
megkezdése előtt javasolt egy ismételt porszívózás.
ÁLTALÁNOS ELŐÍR ÁSOK A PADLÓBURKOLATOK LER AK ÁSHOZ
A termék típustól függetlenül kiemelt fontosságú az előírt dilatációs hézagok biztosítása a falfelületeknél, lábazatnál, a padlófelülettel közvetlenül érintkező elemeknél (pl. oszlopok, csövek, ajtótokok, stb.) Ügyelni kell rá, hogy a panelek stabil
összeillesztése érdekében a hosszú oldalaknál minimum 40 cm átfedést kell tartani,
a paneleket eltolással kell elhelyezni! Klikkes kapcsolódási rendszerű padlóknál a
panelek összekapcsolására kézigörgőt kell használni!  

TÁGULÁSI HÉZAG- ÉS ÉLTÁVOLSÁGOK
Megfelelő távtartó használatával a padlófelület kerülete körül mindenhol alakítson ki
legalább 5 mm széles tágulási hézagot. A helyiségben található minden szerelvény (pl.
csövek, ajtókeretek stb.) körül szintén hagyjon 5 mm hézagot. Ezeket a tágulási hézagokat elvileg tilos szilikonnal, elektromos kábelekkel vagy más tárgyakkal kitölteni.
Ajtókeretek: Ha az ajtókeretek nem vághatók rövidebbre, azt javasoljuk, hogy hagyjon 3 mm rést tágulási hézagnak, amely kitölthető szilikonnal. Ha az ajtókeretek
rövidebbre vághatók, ügyeljen rá, hogy a falaknál 5 mm tágulási hézag maradjon.
DILATÁCIÓS PROFILOK A TERÜLETEN BELÜL
A 150 m2 összefüggő területű helyiségeknél illesztés nélküli lerakás is alkalmazható, a tágulási hézag kétszeresével számolva (kb. 10 mm). Ne lépje túl a
kb. 15 m hosszt. A nagyon hosszú és keskeny helyiségeknél dilatációs profilokat
kell használni. A függőleges elemekkel (oszlopok, falak, ajtókeretek stb.) tagolt
helyiségeket legalább 5 mm-es dilatációs hézag használatával fel kell osztani ezen
profilokkal. A szegélylécek, burkolatváltó profilok vagy végprofilok lerakásakor a
szegélyléceket vagy a profilokat sohasem szabad a padlóburkolathoz rögzíteni.
FONTOS INFORMÁCIÓK A FEKTETÉS BEFEJEZÉSÉHEZ
A klikkes kapcsolódási rendszerű LVT padlót tilos az aljzathoz, az alátéthez, a
bútorokhoz vagy az egyéb szerelvényekhez rögzíteni. A szennyfogók és lábtörlők
megfelelő használata nagy mértékben csökkentheti a szennyeződések lerakódását.
Mobil bútorok használata esetén kérjük, használjon a kemény padlóhoz alkalmas
csúsztatókat.
Kérjük, az irodaszékeket és más kerekes bútorokat szerelje fel „W” típusú
görgőkkel.
KÜLÖNLEGESSÉGEK ÉS KIVÉTELES HELYZETEK
A melegházakban vagy a verandákon a nagy hőmérsékletingadozások miatt kritikusnak bizonyulhat, ezért nem javasolt a LVT padlóburkolatok használata.
A legfeljebb 10 m2-es nedves helyiségekben, pl. fürdőszoba vagy konyha,
a kerületi hézagok kitölthetők szilikonnal annak megakadályozása céljából,
hogy a víz a tágulási hézagokon keresztül a felület alá juthasson. A nagyobb
nedves helyiségekben a teljes területen javasolt az illesztéseknél először vízhatlan ragasztószalagot használni, majd a területet szilikon keverékkel kitölteni.
A gumiból készült, festett kerekek és görgők (pl. járművek abroncsa, pneumatikus
abroncsok) a PVC felületekkel való közvetlen érintkezés és kölcsönhatás esetén
maradandó elszíneződést okozhatnak.
R AGASZTÁSSAL RÖGZÍTHETŐ MODUL VINYL PADLÓK R AGASZTÁSA NEDVSZÍVÓ FELÜLETRE (Ceresit K188E, Diego modul vinyl padlóragasztó alkalmazásával)
Az egyik legnagyobb veszély, hogy a diszperziós ragasztó kinyomódhat a modul
vinyl elemek között. Ebben az esetben ugyanis nem tudjuk pontosan egymás mellé
illeszteni a lapokat.
Friss állapotban ugyan a ragasztót nedves ruhával el tudjuk távolítani a burkolat
felületéről, de az illesztéseknél látható ragasztó rontja a kész burkolat esztétikus
megjelenését. Hogy ezt a hibát elkerüljük, célszerűbb kisebb és sűrűbb fogazatú
kenőlapátot alkalmazni: A4 (A1). Az is sokat segíthet, ha megvárjuk, hogy a ragasztó
kissé „meghúzzon”, azaz a ragasztóban lévő víz egy része eltávozzon a levegőbe
vagy az aljzatba (kb. 15 perc), azaz a ragasztó „elveszti” fényességét, „bemattul”.
Így javul a ragasztó kezdeti tapadása (ragacsossága) és kevésbé tud kinyomódni.
Azonban fontos, hogy a ragasztó még nedves legyen (ha könnyedén megérintjük
az ujjunkkal, a ragasztó bordák az ujjunkon nyomot hagynak) és ne bőrösödjön be.
Hogy elkerüljük a ragasztó kinyomódást, fontos az is, hogy először a leragasztandó
lap oldalát illesszük a már leragasztott modul vinly elem oldalához és csak azután
nyomjuk óvatosan a ragasztóba.
Modul vinyl-lapok ragasztásánál kiemelten fontos az aljzat kiegyenlítése
aljzatkiegyenlítővel és a kiegyenlített felület simasága, egyenletessége. Ha ez nincs
biztosítva, a lapok sarkai nem mindenütt kerülnek egy síkba, így később, a használat
során könnyebben sérülhetnek (pl. botlásveszély).
A modul vinyl padlóburkolatok ragasztásához alkalmazható padlóragasztó egy
speciális minőségű termék!
A vinyl tekercsáru termékek és a padlószőnyegek ragasztásához ajánlott vizesbázisú
padlóragasztó a modul vinyl burkolatok ragasztására nem alkalmas!
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HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ
MODUL VINYL (LVT)
PADLÓBURKOLATOKHOZ
R AGASZTÁSSAL RÖGZÍTHETŐ MODUL VINYL PADLÓK R AGASZTÁSA TÖMÖR
FELÜLETRE (Ceresit K188E, Diego modul vinyl padlóragasztó alkalmazásával)
A meglévő burkolatot alaposan meg kell tisztítani a kosztól, zsiradéktól stb.
A ragasztás kontakt módon (kétoldalas felhordással) történik. A ragasztó aljzatra
történő felhordásához feltétlenül A4 (A1) kenőlapot kell alkalmazni. A modul vinly
lapok hátoldalára lakkozó henger segítségével célszerű a ragasztót felhordani (a ragasztó egy részéhez kb. 10% vizet lehet adagolni, hogy hengerrel vékonyan fel lehessen hordani). Megkell várni, amíg a ragasztó mindkét felületen telesen megszárad
(sárgán áttetszővé válik a fehéres ragasztó) és ujjpróbánál nem tapad az ujjunkhoz,
de a felület ragacsos.
Ezt követően pontosan illesszük a lapokat a helyükre.
VIZES HELYSÉGEKBEN TÖRTÉNŐ ALK ALMAZÁS
Vizes helységekben történő felhasználáskor (pl: fürdőszobában) kiemelt fontosságú
követelmény a padlóburkolat fallal, lábazattal történő találkozásnál a hézagok szilikonos tömítőpasztával történő kitömítése, valamint az modul vinyl padló elemek szoros
egymáshoz illesztése, hogy ne kerülhessen víz a lapok közé!

TERMÉKEINK MINŐSÉGE
Valamennyi termékünk modul vinyl padlóburkolatok terméktípus vezető gyártóitól
származik, ahol a gyártás minőségét bevezetett minőségbiztosítási rendszer szavatolja. Mint szállító, szavatoljuk termékeink kitűnő és egyenletes minőségét, de semmilyen formáb an nincs behatásunk a vásárlás utáni tárolás, lerakás ill. használat
és tisztítás körülményeire. A helytelen kiv itelez ésb ől, ill. a nem rendeltetésszerű
használatból és karb antartásból eredő reklamációkat nem áll módunkb an elfogadni. (Az adott termék rendeltetéséről az üzleteinkb en elérhető műszaki adatlapok
adnak pontos táj ékozt atást.)
A termék esetleges rejtett hibájából eredő reklamációt a törvényben megh atározott
szav atossági kötelezettség szerint áll módunkban kezelni. A reklam áció kez elés keretén belül a modul vinyl padlóburkolat hib ájának kijavítására illetve cseréjére van
mód. Minden egyéb járulékos költség Vásárlót terheli. A látható, külképi hibával
lerakott modul vinyl padlóburkolatra vonatkozóan nem áll módunkban reklamációt
elfogadni.

Tartósan párás, tartós nedvesség lecsapódással rendelkező helységek esetén, illetve ha
tartósan víz kerülhet a burkolat felületére (pl.: zuhanyzóval, fürdőkáddal rendelkező helyiségek esetén, stb.) » kizárólag az SPC termékek ragasztására ajánlott ULTRABOND
ECO MS 4 LVT WALL alkalmazását javasoljuk a modul vinyl burkolat ragasztásához!
Ilyen esetekben a diszperziós ragasztó alkalmazása nem javasolt, mivel a diszperziós
ragasztó visszapuhulhat, megszűnhet a ragasztó tapadása, illetve az aljzatkiegyenlítő
rétegbe került nedvesség a padlóburkolat felhólyagosodását okozhatja!
Tartósan párás, nedves helységekben a diszperziós padlóragasztó alkalmazásából
eredő minőségi problémákért, reklamációkért sem a padló gyártója, sem a burkolásnál
alkalmazott alapanyagok gyártóit nem terheli felelősség!
Tartósan párás, nedves helységekben a nedvesség hatására a modul vinyl padlóburkolat felületén a felület elszíneződése (kifehéredése) tapasztalható, amely nem
termékhiba, hanem a termék sajátossága, amely minden más ilyen jellegű padlóra
jellemző tulajdonság. A jelenség a felület felszáradása után megszűnik.
MODUL VINYL PADLÓBURKOLATOK TISZTÍTÁSA, K ARBANTARTÁSA
A frissen burkolt öntapadós hátoldalú, vagy ragasztással rögzített felületet 5-7 napig nem szabad felmosni! A tisztítás mennyiségét, mértékét a napi használat függvényében kell meghatározni.Felseprés puha szálú söprűvel javasolt. Porszívózásnál
kerülni kell a padlószőnyeg tisztításhoz használt fémfogas fej használatát! Át kell
törölni a felületet egy tiszta, nedves ruhával, felmosó fejjel, melyet rendszeresen ki
kell öblíteni tiszta vízben. (A nedves felület nagyon csúszik, óvatosságot igényel).
Tisztításhoz tilos fém, vagy gyapjúszivacsok, bútorfényezők, szeszalapú fényezők,
por, vagy folyékony súrolószerek, maró, fehérítő hatású tisztítószerek alkalmazása!
Fontos a fizikai sérülések elkerülése, a burkolt padlófelület hosszútávú megóvása
érdekében:
Nehéz tárgyak, bútorok mozgatásakor karcolódhat a padló. Célszerű ilyenkor ideiglenes burkolattal megvédeni a padlót (pl.: szőnyegvágattal). Forró, égő tárgyak
megperzselhetik, felhólyagosíthatják a padlót. A kisebb kavicsok, szemcsék által
okozott karcolások megakadályozhatók a külső ajtó elé helyezett lábtörlővel, mely
segít a tisztántartásban is.
A bejáratnál használjon lábtörlőt, közületi használat esetén legalább 4 méter hosszú
tisztítózónát kell biztosítani.
A fából, fémből, műanyagból készült széklábakra filcalátét kell tenni. Csakis puha
görgővel ellátott (DIN 12529) görgős székek használhatók a padlón, vagy közületi
felhasználásra alkalmas székalátétet, padlóvédőt kell alkalmazni.
Ezen utasítások betartásával megóvhatja padlóját a hosszútávú felhasználás
érdekében.
Fontos a lehetséges elszíneződéstől is megóvni a padlófelületet:
A gumi hátoldalú lábtörlők alatti közvetlen padlófelület kissé megsárgulhat, sárgás
jellegű színezetet kaphat. Feltétlenül javasolt természetes alapanyagú lábtörlők
használata.
Gumitalpú bútorok szintén foltosodást okozhatnak a padlófelületen. Távolítsa el,
cserélje ki filcalátétre, vagy PVC vagy poliamid alapú alátétre.
A padlófelületen keletkező foltok eltávolítása:
Foltok, mint pl. ketchup, mustár, vér, tinta, jód és tinta eltávolítása esetén hígított
fertőtlenítőszert használni, hagyni pár percig a felületen, majd alaposan lemosni.
Ragasztó, toll, zsír, festék: Gyengén dörzsöljük fel lakkbenzinbe áztatott szivaccsal,
majd vízzel alaposan leöblíteni.
Tilos wax, aceton, vagy triklór-etilén használata!
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Kizárólagos forgalmazó:

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ
MODUL VINYL (LVT)
PADLÓBURKOLATOKHOZ
COMPACT CLICK TÍPUSÚ PADLÓBURKOLATOK LERAKÁSA
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1.     Ellenőrizze, hogy valamennyi doboz
azonos gyártási számmal
rendelkezik-e.

2.     Csomagolja ki a terméket, helyezze
        sík felületre, a dekorréteggel felfelé,
        24 órával a lerakás előtt, 20°C
        körüli hőmérsékleten.

3.     Szükséges eszközök: vágókés,
        vonalzó, mérőszalag, vágásbiztos
        kesztyű.

4.

A burkolandó felület megtervezésekor
fontos, hogy a falak mentén legalább
        8cm szélességű (legalább egy
félpanel szélesség + dilatáció)
sávnak meg kell lennie.

5.

Hagyjon el majd 4-5mm távolságot
a fal és a burkolat közt (a dilatáció
        biztosítása érdekében).

6.

A burkolást a fal melletti sorral
kezdje, a szoba bal sarkából indulva.

7.     A falfelülettel szembeni féderes
(féder = kiemelkedés az illesztéshez)
részt le kell vágni [A]. A nútos
oldalaknak (nút = mélyedés az
illesztéshez) mindig látszaniuk kell [B].
8.     Fektesse a következő panelt egy kissé
ferdén, a féderét csatlakoztassa az
        előtte lévő panel nútjába.

9.     Új sor kezdésekor az új elemet
fektesse egy kissé ferdén, a hosszanti
oldalának féderét csatlakoztassa az
        előző sor elemének nútjába.

10.   A további panelek beépítéséhez a
hosszú, majd a rövid oldalak
csatlakoztatása szükséges, ferde
szögben.

11. 15cm-nél hosszabb panelek
        felhasználhatók új sorok indításához.

ULTIMO CLICK TÍPUSÚ PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA
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1.     Ellenőrizze, hogy valamennyi doboz
azonos gyártási számmal
rendelkezik-e.

2.     Csomagolja ki a terméket, helyezze
        sík felületre, a dekorréteggel felfelé,
        24 órával a lerakás előtt, 18-27°C
        körüli hőmérsékleten. A padlófelületnek minimum 15°C-nek kell lennie.

3.     Szükséges eszközök: vágókés,
        vonalzó, mérőszalag, vágásbiztos
        kesztyű, görgős roller, gumikalapács,
derékszög, ékek.

4.

A burkolandó felület megtervezésekor
fontos, hogy a falak mentén legalább
        8cm szélességű (legalább egy
félpanel szélesség + dilatáció)
sávnak meg kell lennie.

5.

Hagyjon el majd 5mm távolságot a
fal és a burkolat közt (a dilatáció
biztosítása érdekében).

6.

A burkolást a fal melletti sorral
kezdje, a szoba bal sarkából indulva.

7.     A falfelülettel szembeni féderes
(féder = kiemelkedés az illesztéshez)
részt le kell vágni [A]. A nútos
oldalaknak (nút = mélyedés az
illesztéshez) mindig látszaniuk kell [B].
8.     Fektesse a következő panelt egy kissé
ferdén, a féderét csatlakoztassa az
        előtte lévő panel nútjába. Használjon
görgős rollert az összekapcsoláshoz.

9.     Az első sor utolsó panelének leeső
darabjával kezdhető a második sor.
A kötésnek legalább 20-30 cm-rel
odébb kell lennie, mint az előző
sorban.

10.   Új sor kezdésekor az új elemet
fektesse egy kissé ferdén (kb.25° –os
szögben), a hosszanti oldalának
féderét csatlakoztassa az előző sor
elemének nútjába..
11.   A további panelek beépítéséhez a
hosszú, majd a rövid oldalak
csatlakoztatása szükséges, ferde
szögben.
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B.2 Acclimatation
Veuillez acclimater Starfloor Click 55 dans les pièces où la pose sera réalisée
au minimum 24 heures avant l’installation, dans les conditions détaillées cidessous.

the other panels in the same way. Make sure that the ends are placed one on
top of the other so that the grooves and the tongues correspond exactly and
lock them by tapping lightly with a rubber mallet. To install the next row,
place the left-over panel of at least 30 cm in length into the longitudinal
groove of the row already installed at an angle of approximately 30° and
lower it into the previous row using slight pressure. Take the next panel,
place it also at an angle of approximately 30° in the longitudinal direction on
the panel of the first row already installed, align it as closely as possible with
the end of the panel previously installed and lock it as described above. This
method is then used to install all of the other rows. Make sure that the end
joints are offset by at least 30 cm in the individual rows in order to achieve
the best installation. To install the last row, the distance between the wall
and the row installed is measured and transferred to the panel. The last row
installed should be as close to half a panel‘s width as possible. Remember the
5 mm wide expansion joint.

C.4 Pose
Posez le premier panneau avec le côté languette face à la cloison, puis posez
tous les
autres panneaux
de la même façon. Assurez-vous que les extrémités
Kizárólagos
forgalmazó:
soient posées les unes sur les autres, de façon à ce que les rainures et les
B.3 Température de la pièce
languettes correspondent parfaitement, et verrouillez-les d’un petit coup
Starfloor Click 55 doit être posé à température ambiante, entre 18°C et 25°C. de marteau en caoutchouc. Pour poser le rang suivant, posez le panneau
La température du support sur lequel le produit va être posé ne doit pas être restant d’au moins 30 cm de longueur sur la rainure de longueur du rang déjà
inférieure à 15°C.
posé à un angle d’environ 30°, et faites-le glisser en exerçant une pression
légère sur la rangée précédente. Prenez le panneau suivant, posez-le avec un
B.4 Qualité du support
angle d’également 30° environ dans le sens de la longueur, sur le panneau
Préparez la surface selon la norme en vigueur dans votre pays. La surface doit déjà posé du premier rang, amenez-le aussi près que possible du côté face du
être plane, solide et très sèche. La tolérance maximale en termes de planéité panneau posé précédemment et verrouillez-le comme décrit ci-dessus. Cette
est de 3 mm par mètre courant. Les revêtements de sol en textile et en feutre technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées. Assurez-vous
tissé doivent être retirés. Par principe, il est recommandé de retirer tous les d’obtenir des « côtés faces – décalages joints » d’au moins 30 cm dans les
revêtements de sols.
rangées individuelles, de façon à arriver à une pose optimale. Pour la pose
STARFLOOR CLICK 55 TÍPUSÚ PADLÓCOMPACT CLICK 30 (VIVO CLICK)
C.5 Expansion profiles within the area
Nous conseillons de ne pas procéder à la pose de Starfloor Click 55 en cas:
de la dernière rangée, l’écart entre la cloison et le rang posé est mesuré et
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de la masse de silicone.
• Les roues et roulettes teintées à base de caoutchouc (p. ex. pneus de
voiture, dispositifs de transport pneumatiques) peuvent causer des
modifications irréversibles de la couleur en cas d‘interactions et de
contact direct avec les surfaces en vinyle.
Nettoyage et entretien
Après la pose, il faut effectuer un nettoyage final de l’ensemble. L’entretien
peut être réalisé en balayant, en aspirant ou à l’aide d’une serpillère. Dans les
cas de saleté tenace, utilisez une brosse et un détergent à pH neutre. Toutes
9
les substances agressives et tachantes doivent être immédiatement éliminées
de la surface.
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C - effectuer
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C.2 Juntamde dilatación y distancias con los bordes
Con ayuda de separadores adecuados, asegúrese de que la junta de dilatación
tenga al menos 5 mm de anchura en todo el perímetro. CONSEJO: use restos
del revestimiento del suelo como separadores. Del mismo modo, tenga
cuidado de que se mantenga una distancia de 5 mm con respecto a todos los
objetos fijos que se encuentren en la sala como, por ejemplo, pasos tubulares,
9.     A második
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C - INSTALAÇÃO
cambios irreversibles en el color debido a interacciones indeseadas.
C.1 Direção de instalação
Comece sempre a instalação da esquerda para a direita. Numa divisão,
Limpieza y cuidados
instale as réguas de forma a que as mesmas fiquem na direção da luz.
Tras la instalación debe realizarse una limpieza de fin de obra. El
Em divisões
fregona.
Si el sor lerakásánál
9. oAz
utolsó
acompridas e estreitas, como por exemplo corredores, o Starfloor
9mantenimiento se puede realizar con escoba, aspiradora
Click 55 pode ser instalado na direção da divisão.
suelo está muy sucio, use un cepillo y un detergente con pH neutro. Todas las
paneleket
szabja
a
szükséges
sustancias agresivas o que dejen mancha deberán retirarse inmediatamente
C.2 Junta de dilatação e espaços
de la superficie.
szélességre.
Utilizando um espaçador apropriado, crie uma junta de ditalação de pelo
menos 5 mm de largura ao longo de toda a periferia.
DICA: Utilize cortes de pavimento como espaçadores. Mantenha uma distância
de 5 mm no que diz respeito a todos os objectos fixos que se encontrem
na divisão, como canos, marcos de portas, etc. Em geral, nos espaços de
ditalação não se deve aplicar silicone, cabos elétricos ou outros objectos.
m
m

Step 2 | The second row: The tongue side is inserted with an
angle of 30° in the groove of the first row.

Step 3 | Drop down the plank: Lay the plank down – ready!

Etape 3 | Rabattre la lame : Rabattre la lame – c’est terminé !
behelyezni az első sor nútjába.
Paso 1| Primera fila: Las láminas se colocan con el
Etape 2 | Seconde rangée : La languette du grand côté est
saliente apuntando a la pared. El corte (mín. 30 cm) de
insérée à 30° dans la rainure de la première rangée.
Paso 3 | Rebaje de la lámina: Rebaje la lámina y listo.
la primeramlínea se puede utilizar para empezar con la
segunda fila.
|
Segunda
fila:
El
saliente
del
lado
grande
se
inserta
a
Paso
2
Face
side
connection:
Lock
the
front
joints
by
hitting
them3 | Baixe
Conexión
de los lados
pequeños:
Fije las
Step 3 | Drop down the plank: Lay the plank down – ready!
Step 2 | The second row: The tongue side is inserted with an
Passo
a régua:
Baixe
a régua
atéjuntas
ficar na horizontal
m
m
lightly with a white rubber hammer – the closed planks should
de cabecera presionando el lado pequeño de la lámina contra
angle of 30° in the groove of the first row.
30° en la ranura de la primera fila.
–
Está
pronto!
now
remain
flat.
el
de
la
anterior
con
un
martillo
de
goma:
Etape
3 | Rabattre la
: Rabattre laFektesse
lame – c’est terminé
10.   Hajtsa
lelame
a panelt:
le a !
Passo 1| Primeira fiada: O macho fica voltado na direção
Etape 2 | Seconde rangée : La languette du grand côté est
las láminas deben quedar planas.
panelt – kész! Passo
da parede.insérée
A peça restante (mínimo 30 cm) da primeiraPaso
fiada
Segunda fiada: O lado Connexion
do macho
inserido
com umles joints de tête en
2 |y listo.
la lámina
3 | Rebaje de la lámina: Rebaje
desépetits
côtés : Verrouiller
10 à 30° dans la rainure de la première rangée.
pode ser usada
como
o
primeira
régua
da
segunda
fiada.
pressantfiada.
le petit côté de la lame sur celui de la précédente
Encaixe de topo: Tranque as juntas de topo martelando
ângulo
de
30°
na
ranhura
da
primeira
Paso 2 | Segunda fila: El saliente del lado grande se inserta a
Passo 3 | Baixe a régua: Baixe a régua até ficar na horizontal
– Está pronto!

30° en la ranura de la primera fila.

rted with an

nd côté est
gée.

Passo 2 | Segunda fiada: O lado do macho é inserido com um
ângulo de 30° na ranhura da primeira fiada.
Step 3 | Drop down the plank: Lay the plank down – ready!
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Face side connection: Lock the front joints by hitting them
lightly with a white rubber hammer – the closed planks should

11.   Rövidnowoldali
kapcsolódás: Kapcsolja
remain flat.
össze a rövid oldali elemeket,
petits côtés : Verrouiller
les joints
de tête en
zárjaConnexion
össze des
könnyedén
egy fehér
színű
pressant le petit côté de la lame sur celui de la précédente
gumikalapáccsal.
Az összekapcsolt
avec un marteau caoutchouc
– les lames doivent rester planes.
paneleknek síknak
kell lenniük.
100%
m

m

m

avec un marteau caoutchouc – les lames doivent rester planes.

suavemente com um martelo de borracha de cabeça branca –
as réguas trancadas devem, agora,100%
permanecer planas.

Conexión de los lados pequeños: Fije las juntas
de cabecera presionando el lado pequeño de la lámina contra
el de la anterior con un martillo de goma:
las láminas deben quedar planas.

100%

Encaixe de topo: Tranque as juntas de topo martelando
suavemente com um martelo de borracha de cabeça branca –
as réguas trancadas devem, agora, permanecer planas.

Detailed description: see C.4
Description détaillée : voir C.4
m

m

m

m

m
m m

m

m

m
m
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m
m
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Kizárólagos forgalmazó:

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ
MODUL VINYL (LVT)
PADLÓBURKOLATOKHOZ
COMPACT CLICK 30 (PRIMERO CLICK)
TÍPUSÚ PADLÓBURKOLAT LERAKÁSA
1

2

3

4

5

6

7

ÖNTAPADÓ HÁTOLDALLAL RENDEKEZŐ SÉRÜLT MODUL VINYL (LVT) PADLÓ
ELEM CSERÉJE
Sérült elem cseréjéhez az átlók irányába fel kell vágni a sérült
elemet. A hátoldali ragasztóréteg hő hatására lazábbá válik,
mely akár egy hajszárító használatával elérhető. A vágás
mentén – például egy kampós késsel – a sérült elemrész
fellazítható, majd kivehető.

1. Szükséges segédeszközök: mérőszalag
ceruza • derékszögű vonalzó • vágókés •
kézi görgő • gumikalapács • közdarab •
távtartó a sorok beállításához a falfelület
mentén.
2. 18°C és 27°C közötti akklimatizáció

RAGASZTÓ NÉLKÜLI „DRYBACK” TÍPUSÚMODUL VINYL PADLÓBURKOLAT
LERAKÁSA (Compact, Compact Plus, Compact Extra, Ultimo Dryback)

LERAKÁSI
ÚTMUTATÓ

Figyelembe vehető az előző részben – az öntapadó hátoldallal rendelkező
típusok lerakási ismertetőjében – közölt műveletsor.
• Ragasztáshoz vizesbázisú, nagy kezdeti tapadóerővel rendelkező padló			 ragasztó használata javasolt (Pl.: Ceresit K188E)
• A ragasztóanyagot aa jelen anyagban ismertetett módon kell alkalmazni.
• Ragasztott burkolatot hengerezzük át a burkolás befejezte után.

3. Kezdje meg az első sor lefektetését a
szoba bal sarkában (ahogy szemben áll a
fallal). Mindig balról jobbra haladjon és
a féder Ön felé legyen. Hagyjon el 5mm
távolságot a fal és a burkolat közt
(a dilatáció biztosítása érdekében).

Fontos tudnivalók a burkolás befejeztével:
• 24 órán
belül BE
tilosA aVINYL
burkolt
padlófelületen
járni, UTASÍTÁSAIT!
MINDIG
TARTSA
PADLÓ
GYÁRTÓJÁNAK
• 48 órán belül tilos a burkolt padlófelületen bútorok, nehezebb tárgyak
			 mozgatása.

8

3 in 1 SM
FOR

3 az 1-ben
alátét click vinyl
CLICK SMART ALÁTÉT LERAKÁSA COMPACT CLICK 55, ULTIMO
CLICK,
(Secura LVT Click Smart N, Secura LVT
STARFLOOR CLICK 55 TÍPUSÚ PADLÓBURKOLATOKHOZ

4. Egyenes vonalban fektesse le az első
sort és kapcsolja össze a paneleket a rövid
oldalukon.
A panelek összekapcsolásához kézi görgő
használata ajánlott.

LERAKÁSI
ÚTMUTATÓ
LERAKÁSI 3 in 1 SMART
FOR LVT
ÚTMUTATÓ
8
LERAKÁSI
8
ÚTMUTATÓ

Az alátét pályáknak a modul vinyl padlóelemekre
merőleges irányban kell majd lennie. Az aljzatnak
simának, kiegyenlítettnek, tisztának, szilárdnak,
stabilnak, száraznak kell lennie

5. Az utolsó darabnál mérje le az utolsó
panelt a szükséges dilatációs hézag
figyelembevételével. Vágja
le a kimért
MINDIG
TARTSA BE A VINYL PADLÓ GYÁRTÓJÁNAK UTASÍTÁSAIT!
darabot és illessze be az előző paneleknek
megfelelően.

3 az 1-ben alátét click vinyl padlókhoz

6. Fektesse le a második sort: kezdje
baloldalról és csúsztassa a panel
hosszoldali nútját kb. 25°-os szögben az
előző sor paneljének féderébe,
összekapcsolva azokat.

(Secura LVT Click Smart N, Secura LVT Click Smart)

HU|
HU|
MINDIG
TARTSA BE A VINYL PADLÓ GYÁRTÓJÁNAK
UTASÍTÁSAIT!
Az aljzatnak simának, tisztának,
szilárdnak, és száraznak kell lennie.

az overlap (átfedő) fólia segíts

Így stabil felületet tud
3 az 1-ben
alátét click vinyl p
létrehozni.

7. Tanácsos gumikalapáccsal és
közdarabbal, vagy egy paneldarabbal
MINDIG TARTSA BE A VINYL PADLÓ GYÁRTÓJÁNAK UTASÍTÁSAIT!
finoman megütögetni a rögzített paneleket,
a biztos kapcsolódás érdekében.

8

3 in 1 SM
FOR

HU|

Helyezze el
el az
csíkokat
szorosan
el az alátét csíkok s
Helyezze
azalátét
alátét
pályákat
szorosanTávolítsa
egymás
egymás mellé a tiszta és száraz aljzaton.
ható védőfóliát a ragasztócsík
mellé a tiszta és száraz aljzaton
ragassza össze a szomszédo

(Secura LVT Click Smart N, Secura LVT

3 in 1 SMART
FOR LVT

3 az 1-ben alátét click vinyl padlókhoz

(Secura LVT Click Smart N, Secura LVT Click Smart)

8

9

8. Rögzítse a második panelt:
helyezze a
HU|
rövid oldali vég bal sarkátAzaz
előzősimának, tisztának,
aljzatnak
szilárdnak,
és száraznak kell lennie.
panelhez, majd illessze össze
a rövid
oldalt, kapcsolja össze kézi görgővel.
Ismételje ezt a műveletet a sor végéig.
9. Az utolsó sor lerakásánál a
paneleket szabja a szükséges
szélességre.

HU|
Az aljzatnak simának, tisztának,
szilárdnak, és száraznak kell lennie.

HU|
Helyezze el az alátét csíkokat szorosan
egymás mellé a tiszta és száraz aljzaton.

HU|
Helyezze el az alátét csíkokat szorosan
egymás mellé a tiszta és száraz aljzaton.

HU|
Az
HU|aljzatnak simának, tisztának,
szilárdnak,
száraznak
kell lennie.
Fektesse leés
a click
vinyl padló
darabokat

merőlegesen az alátét csíkokra, betartva a
padló gyártójának utasításait.

HU|
Távolítsa el az alátét csíkok szélén található védőfóliát a ragasztócsíkokról, majd
ragassza össze a szomszédos alátéteket,
az overlap (átfedő) fólia segítségével.
Így stabil felületet tud
létrehozni.

HU|

Távolítsa el az alátét csíkok szélén találTávolítsa
el az alátét pályák szélén található
ható védőfóliát a ragasztócsíkokról, majd
védőfóliát
a ragasztócsíkokról,
majd ragassza
ragassza össze
a szomszédos alátéteket,
az overlap
(átfedő) fólia segítségével.
össze
a szomszédos
alátét pályákat, az átfedő
Így stabil felületet tud
fólia
segítségével. Így stabil felületet tud létrelétrehozni.
hozni.
HU|
Helyezze el az alátét csíkokat szorosan
egymás mellé a tiszta és száraz aljzaton.

HU|
Távolítsa el az alátét csíkok sz
ható védőfóliát a ragasztócsík
ragassza össze a szomszédo
az overlap (átfedő) fólia segíts
Így stabil felületet tud
létrehozni.

Fektesse le a modul vinyl padló paneleket
merőlegesen az alátét pályákra, betartva a padló
gyártójának utasításait.

HU|
Fektesse le a click vinyl padló darabokat
merőlegesen az alátét csíkokra, betartva a
padló gyártójának utasításait.

HU|
Fektesse le a click vinyl padló darabokat
merőlegesen az alátét csíkokra, betartva a
padló gyártójának utasításait.
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