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Kizárólagos forgalmazó:

Ez a használati és lerakási útmutató a DIEGO Keres-
kedelmi Kft. által forgalmazott VINYL padlóburkolatok 
(PVC burkolat) kezelésére és lerakására vonatkozik. Annak 
érdekében, hogy a megvásárolt VINYL (PVC) padlóburkolat 
az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a 
vonatkozó előírásokat. 

Lerakáskor és a használat során csak az általunk ajánlott 
kiegészítőket használják. A termék lerakása egyszerű, mégis 
alapvető műszaki ismereteket feltételez, esetenként célsze-
rűbb szakemberre bízni a fektetést. Kérdéses esetben ezért 
kérje mindig szakember tanácsát, vagy forduljon bármelyik 
DIEGO áruházhoz segítségért.

FELHASZNÁLÁS ELŐTT–és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes 
VINYL (PVC) padlóburkolat felületét és hátoldalát. Látható 
hibával (esztétikai/ minőségi hibával - pl.: gyártási hiba, felü-
leti hiba, színeltérés, felületi szennyeződés, hátoldal leválása 
stb.) rendelkező terméket/vágatot ne használjon fel, mivel a 
méretre szabás ill. lerakás után a látható hibákra reklamációt 
már nem áll módunkban elfogadni!

VÁSÁRLÁS ELŐTT–természetesen az esztétikai szempontok 
mellett - célszerű átgondolni, hogy milyen igénybevételnek 
lesz kitéve a VINYL (PVC) padlóburkolat, mert ettől függ, 
hogy milyen minősítésű termékre lesz szükség. Üzleteinkben 
felkészült személyzet segít Önnek a helyes termék kiválasz-
tásában. Az általunk forgalmazott VINYL padlóburkolatok 
(PVC burkolat) különböző minőségekben, különböző gyár-
tási technológiákkal készítve kaphatók, melyek felhasználási 
területét pontos minősítési rendszer szabályozza az alábbiak 
szerint:

21 Ideiglenes lakossági felhasználásra 
(ideiglenes padlóburkolatként)
22 Mérsékelt/általános lakossági felhasználásra  
(vendégszoba, hálószoba)

22+,23 Általános lakossági felhasználásra 
(vendégszoba, hálószoba, gyerekszoba, nappali, 
étkező, közlekedő)

31 Mérsékelt közületi felhasználásra 
(kisebb forgalmú iroda)
32 Általános közületi felhasználásra 
(üzlet, étterem, iroda)
33 Fokozott közületi felhasználásra 
(folyosó, lépcső, nagyterű iroda)
34 Erős igénybevételű közületi felhasználásra 
(kiemelt forgalmú kereskedelmi helyiségek) 
42 Könnyűipari általános felhasználásra

43 Könnyűipari erős felhasználásra  
(többfunkciós csarnokok, áruházak,  
gyártócsarnokok)

A VINYL (PVC) BURKOLAT EGYÉB TULAJDONSÁGAIT 
MINŐSÍTŐ JELZÉSEK

5
 Vegyszerállóság (háztartásban alkalmazott  

         vegyszerekkel szemben)

e
 Padlófűtéshez alkalmazható

f   
 Alkalomszerű görgősszék használat

g
  Folyamatos görgősszék használat

X 
 Normál lángterjedés

V 
 Közepes lángterjedés

T
 
 
Mérsékelt lángterjedés

R 
 Alacsony lángterjedés

L 
 Antisztatikus felület

JÓ TANÁCS
A VINYL (PVC) padlóburkolat megvásárlása előtt először 
mérje fel az anyagszükségletet és ellenőrizze a helyiséget 
alaprajz szempontjából. Ellenőrizze, hogy a falak derék-
szöget zárnak-e be egymással, vannak-e oszlopok vagy 
más kiugrók a fal síkjából. Fontos még az ajtók és más át-
menetek száma, illetve, hogy kell-e a fektetésnél más mó-
dosító tényezőket - lépcsőket, küszöböket, szintkülönbsé-
get, csatlakozást más burkolattal, padlófűtést – figyelembe 
venni. Ezek alapján – a várható veszteségek figyelembe 
vételével – megállapítható az anyagszükséglet, illetve a 
szükséges kiegészítők köre (ragasztó mennyiség, profilok, 
szegélyek). Az anyagszükséglet kiszámításakor kérjük, ve-
gye figyelembe, hogy VINYL (PVC) padlóburkolataink –tí-
pustól függően– több szélességben is elérhetők (2-3-4m), 
ezért érdemes kiszámolni, melyikből a legoptimálisabb az 
anyagkihozatal.

AMIRE A LERAKÁSHOZ SZÜKSÉG LESZ
A burkolat ragasztásának módjától függően a ragasztás-
hoz szüksége lehet simítóra/fogazott simítóra, hengerre, 
szóróra. A VINYL (PVC) padlóburkolat pontos méretre 
vágásához vágókésre, acélvonalzóra. A szegélylécek da-
rabolásához, rögzítéséhez kézifűrészre/finom fogazatú 
kézifűrészre, kalapácsra. A fém profilokhoz fémfűrészre.

KIEGÉSZÍTŐK
Egy szép helyiség VINYL padlóburkolattal akkor a leg-
szebb, ha a legapróbb részlet is a helyén van. 
A DIEGO ezért a VINYL (PVC) padlóburkolatokhoz szín-
ben illeszkedő különböző kialakítású szegélyek, és hozzá-
juk tartozó sarokelemek széles választékát kínálja, melyek 
a lerakáskor minden felmerülő problémára professzionális 
megoldást jelentenek, és esztétikus keretbe foglalják a 
VINYL (PVC) padlóburkolatot

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
A VINYL (PVC) padlóburkolatokat, vágatokat feltekercsel-
ve, fektetve, zárt terű autóval, vagy egyéb nedvességtől 
óvható módon kell szállítani. Lerakás előtt legalább 1 
nappal a VINYL padlóburkolatot abban a helyiségben 
kell elhelyezni (a legideálisabb esetben kiterítve), ahová 
lefektetésre kerül (min. +18˚C-os levegőhőmérséklet, 
min. +15˚C-os padlóhőmérséklet), ezáltal alkalmazkodik 
a helyiség klímájához. Fontos hangsúlyozni, hogy a VINYL 
(PVC) padlóburkolatok különösen érzékenyek a hőmér-
sékletre! Tárolásuk nem történhet +5˚C hőmérséklet alatt!
 
AZ ALAPFELÜLET, AMIRE A TEKERCSES VINYL  
BURKOLAT KERÜL
A burkolat lefektetése előtt az aljzatnak teljesen egyenes-
nek (ellenőrizzük a felület egyenetlenségét mérőléccel és 
mérőékkel), szilárdnak, simának, tökéletesen tisztának, 
száraznak, repedésmentesnek, por és zsírmentesnek kell 
lennie.
Az aljzat felületi egyenetlenségi rövid időn belül megjelen-
nek a burkolat felületén, mely idő előtti kopást idézhet elő, 
az esztétikai megjelenésről nem is beszélve.
Amennyiben az új burkolat a régi helyére kerül, az aljzatot 
a régi tekercses vinyl burkolat és ragasztó maradványoktól 
teljesen meg kell tisztítani, az esetleges egyenetlenségeket 
aljzatkiegyenlítővel korrigálni.
Az aljzat egyenetlensége nem lehet több, mint 2mm egy 
200cm es hosszúságú felületen vizsgálva.
Alápincézett földszinten vagy szuterénben történő burkolás 
előtt győződjünk meg róla, hogy az épület alá van szigetel-
ve (pl. kérdezzük meg a tervezőt vagy kivitelezőt)! A padló-
burkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!

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 leg-
alább 24 órával a burkolás megkezdése előtt, a burkolás 
alatt és legalább 72 óráig a burkolás befejezése után.

A burkolás megkezdése előtt 48 órával a padlófűtést ki 
kell kapcsolni, a burkolás időtartama alatt egyéb alter-
natív módot kell alkalmazni a helység megfelelő hőmér-
sékletének a biztosítására. 
A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan 
kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig. 

NÉHÁNY PRAKTIKUS, GYAKORLATI TANÁCS A VINYL 
(PVC) PADLÓBURKOLAT LERAKÁSÁHOZ
A tekercsek fektetési iránya esetleges lineáris mintázatok 
esetén legyenek a fallal párhuzamosak. 
Több VINYL (PVC) pálya egymás mellé fektetésénél a 
VINYL (PVC) padlót egy helyiségen belül mindannyiszor 
azonos irányban fejtsük le a gyári tekercsről, és így fek-
tessük egymás mellé.

A VINYL (PVC) pályák illesztését átlapolással végezzük: 
az átlapolt felületeket alátét acélon, pengekéssel, acél-
vonalzó mellett vágjuk végig, majd az így kapott töké-
letesen összeillő darabokat hézagmentesen fektessük 
egymás mellé. A VINYL (PVC) széleket a falak mentén 
vágjuk körül, a csővezetéknél, ajtótokoknál szabjuk mé-
retre, majd helyezzük fel a szegélylécet. 
Nagyon fontos, hogy csak azonos gyártásból származó, 
azonos végszámú VINYL (PVC) padlóburkolatokat lehet 
egymás mellé fektetni. 
A megfelelő aljzat előkészítés után a kiválasztott VINYL 
(PVC) padlóburkolatot több módon is rögzítheti: ideig-
lenes felhasználás esetén kétoldali ragasztószalaggal, 
tartós használat esetén a teljes felület ragasztása java-
solt az erre alkalmas padlóragasztó termékkel, amely az 
aljzat pontos típusától függ. A ragasztáskor mindenkor 
vegye figyelembe a ragasztógyártó által közölt techno-
lógiai előírásokat, technológiai követelményeket. (Pl.: 
VINYL-t (PVC-t) VINYL (PVC) felületre Thomsit K188E 
típusú ragasztóval. Oldószeres ragasztót kizárólag spe-
ciális területekre, mint nedves helységek, lépcsőfelületek, 
stb.)
Esztétikus lábazat kialakításra a széles színválasztékban 
elérhető –és kiegészítő elemekkel rendelkező– kábel-
csatornás szegélyléccel, vagy VINYL (PVC) lágy szegély-
lyel van lehetőség. A szegélyek rögzítése –típustól függő-
en– az erre a célra kialakított szegélyragasztóval, vagy 
acélszeggel történhet 

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI TANÁCSOK 
A VINYL (PVC) padlóburkolatok tartósak, jól tisztíthatók, 
azonban bizonyos vegyi anyagok –aceton, kloroform, 
etilacetát, bitumen származékok– károsan hatnak rájuk. 
A VINYL (PVC) padlóburkolatok érzékenyek az éles sar-
kú, éles felületű tárgyakra, az azokkal okozott benyo-
módásokra, sérülésekre (tűsarok, éles bútorlábak, éles 
bútordarabok, kerekekkel való hosszabb érintkezés). 
bizonyos anyagminőségű gumilábak, gumitalpú cipők 
okozta súrlódások maradandó csíkokat, elszíneződése-
ket okozhatnak a felületen. A használat közben kialakult 
szennyeződések eltávolítása az erre alkalmas VINYL 
(PVC) padlóburkolat tisztító termékekkel történhet.
FONTOS: Tisztításkor mindenkor vegye figyelembe a 
tisztítószer csomagolásán a gyártó által közölt techno-
lógiai előírásokat.

TERMÉKEINK MINŐSÉGE
Valamennyi termékünk Európa vezető VINYL (PVC) pad-
lóburkolat gyártóitól származik, ahol a gyártás minősé-
gét bevezetett minőségbiztosítási rendszer szavatolja. 
mint szállító, szavatoljuk termékeink kitűnő és egyenletes 
minőségét, de semmilyen formában nincs behatásunk 
a vásárlás utáni tárolás, lerakás ill. használat és tisztí-
tás körülményeire. A helytelen kivitelezésből, ill. a nem 
rendeltetésszerű használatból és karbantartásból eredő 
reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. (Az adott 
termék rendeltetéséről a mellékelt táblázatban szereplő 
ikonok adnak tájékoztatást.)
A termék esetleges rejtett hibájából eredő reklamációt 
a törvényben meghatározott szavatossági kötelezettség 
szerint áll módunkban kezelni. A reklamációkezelés ke-
retén belül a VINYL (PVC) padlóburkoló anyag hibájá-
nak kijavítására illetve cseréjére van mód. Minden egyéb 
járulékos költség Vásárlót terheli. A látható, külképi hi-
bával lerakott VINYL (PVC) padlóburkolatra vonatkozó-
an nem áll módunkban reklamációt elfogadni.
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