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Előkészület: A padlólap-csomagokat a fektetés előtt 48 óra hosszat azonos klímaviszonyok  mellett tárolja, mint a fektetéskor [1]. A laminált padló 
fektetésének és hosszú élettartamának fontos feltétele a 15 – 30°C körüli környezeti hőmérséklet, és az 40 – 70% közötti relatív páratartalom.

Ezek az anyagok és szerszámok szükségesek: Polietilén fólia, Alumínium hézagkitöltő szalag, távtartó ékek,  lépészaj-csillapító, fűrész, ceruza, csuklós 
mérce; [2]
szükség esetén: Clickguard™, hézagtömítő massza

A laminált padló fektetésére szolgáló alapnak olyannak kell lennie, hogy a laminált padló a gyártó utasításai szerint legyen fektethető. Alapként többek 
között ásványi bázisú alapok (pl. esztrich, beton, aszfalt), farostlemezszerkezetek és fapadlók alkalmasak. Az alapnak teljesen síknak, száraznak, tisztának 
és terhelhetőnek kell lennie. Ha a talaj egyenetlenségei 1 méteren belül meghaladják a 3 mm-t, akkor azokat szakszerűen (a DIN 18202 szerint) ki kell 
egyenlíteni [3]. A talaj egyenetlenségeit leginkább szintvonalzóval vagy egy hosszabb vízmértékkel lehet megállapítani. 

Ásványi alapokra – pl. beton, cementesztrich, anhidritesztrich és kőlap – történő 
fektetés esetén nedvességmérést kell végezni. Az esztrichnek a következő maradék 
nedvességi értékeket nem szabad túllépnie a laminált padló fektetése előtt [9b]:  

 Cementesztrich: padlófűtés nélkül < 2.0% CM;
 Anhidritesztrich: padlófűtés nélkül < 0.5% CM;

Az alkalmazási helyen ne legyenek megszakadások, szintkülönbségek vagy 
hasonló egyenetlenségek. Az építési területre jellemző szennyeződéseket (pl. 
maradék vakolatot, gipszet vagy hasonló anyagokat) maradéktalanul távolítsa el. 
Az alapozásban található repedéseket tekintse kockázati tényezőnek. Panasztételi 
igényeit abban az esetben tudja teljes körűen érvényesíteni, ha figyelembe vette 
az ATV DIN 18365 szabvány, valamint a VOB (Építési szolgáltatási kiadásokról és 
szerződésekről szóló németországi rendelet)/B 3. cikkely 4. § előírásait. 

A padlólapokat jó fényviszonyok mellett ellenőrizze az esetleges hibák 
szempontjából. Az érvényes tűréshatáron kívül eső, látható hibákkal (pl. magasságbeli, 
fényezésbeli, méretbeli és színkülönbségek) rendelkező padlólapokat válogassa ki, 
ezeket költségsemleges módon kicserélik [4]. A padlólapok lefektetése után reklamá-
ciót nem fogadunk el.

A laminált padló úszópadlóként kerül lefektetésre, és azt nem szabad az alapzathoz 
vagy a talajhoz ragasztani, csavarozni, szögelni vagy egyéb módon rögzíteni! 
A nehéz bútorok, pl. beépített konyhák felállítása rögzítési hatással jár. Javasoljuk, 
hogy a beépített konyhákat és beépített szekrényeket a padló lehelyezése előtt 
építsék föl, és a laminált padlót csak a lábazati panelig (a panel mögé) rakják le. Ha 
nem tartja be ezeket az előírásokat, panasztételi igényt nem érvényesíthet [5]!

A szőnyegpadlókat mindig el kell távolítani, mivel azok nem képeznek megfelelő 
alapot. A laminált padló alatt lévő szőnyeg miatt a padlófelületen való járáskor 
rugózó mozgás keletkezik, ami erős nyomást idéz elő a peremeken. Ez a nyomás 
roncsolja a csap-horony kapcsolatot, és ezeken a helyeken hézag keletkezik. 
A szőnyegpadlót higiéniai okokból is el kell távolítani. A fennálló magas 
páratartalom penészképződéshez és a baktériumok elszaporodásához vezethet [6].

Fa-alap esetén – pl. burkolatfektető lapok, pallók – nem szabad polietilén fóliát 
használni a laminált padló alatt. Ásványi alapra (beton, esztrich stb.) történő 
fektetés előtt feltétlenül arra alkalmas párafékező fóliát (polietilén fólia) kell 
teknőszerűen kiteríteni a nedvesség elleni védelem céljára. A fólia csíkokat egymás 
mellé kb. 20 cm-es átfedéssel kell lehelyezni, majd ragasztószalaggal rögzíteni. 
A vízzáró fóliaszalagokat egymás mellé, kb. 50 mm-es átfedéssel kell az aljzatra 
helyezni, és az alumínium hézagkitöltő szalaggal rögzíteni. Javasoljuk, hogy minden 
típusú aljzatra helyezzen az adott rendszernek megfelelő zajszigetelő alátétet 
a lépészaj lehető legjobb mértékű csökkentéséhez. A zajszigetelő alátét esetén 
a darabokat „egymáshoz igazítva”, nem átlapolva kell lerakni [7]. Figyeljen arra, 
hogy a zajszigetelő alátét érintkezési hézagjai ne közvetlenül a laminált padló 
hézagjai alatt legyenek.

Binyl fektetés lépészaj 

A fektetés előtt és alatt feltétlenül vegye figyelembe az alábbiakat! Először olvassa el végig a fektetési
tájékoztatót! Padlófektetési munkák az ATV DIN 18365 szerint.

A teljes garancia megőrzésére feltétlenül tartsa be az utasításokat. 

A felhasználási területtől függően különböző fektetési lehetőségek vannak: 

1. Enyv nélküli, gyors fektetés 

2. Fektetés Clickguard™-al: Nagy igénybevételnek kitett laminált padló közösségi helyisé¬gek¬ben történő fektetése esetén záró réteg felhor-
dása szükséges [9i]. A Clickguard™ tartósan védi a padlót a fentről rákerülő nedvességgel szemben. A padlót fel lehet szedni, és újra le lehet 
rakni. Clickguard™ használata esetén vegye figyelembe a megfelelő használati utasítást. Ha záró réteg felhordása történik, akkor megfelelő 
mennyiségű Clickguard™-ot kell adagolni a csap felső oldalára [9i] (1-1 hosszanti oldal, 1-1 homlokoldal). A padlólapok zárása után kilépő 
Clickguard™ legfeljebb 15-20 perc elteltével műanyag spatulával eltávolítható a felületről. Az esetleges maradványok háztartási oldószerekkel 
szüntethetők meg.
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A Binyl laminált padló alkalmas lakóházak fürdőszobáiban való használatra. 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a lerakási tudnivalókat [9a - 9i]!

Padlófűtés (melegvizes/elektromos) kizárólag akkor használható, ha azt 
szakszerűen szerelték be, és rendeltetésszerűen működtethető [11].A 
padlófűtést a technika jelen állásának megfelelően, korszerű módon kell 
kiszállítani és beszerelni, és a fűtésrendszert szakértő vállalatnak kell 
üzembe helyeznie, a fűtésre vonatkozó kritériumoknak megfelelően. 
Rendelkezésre kell állnia az aláírt felfűtési jegyzőkönyvnek. A padlófűtést 
a helyiség teljes területére kiterjedően kell lerakni, és úgy üzemeltetni. 
A részlegesen üzemelő padlófűtések nem engedélyezettek. A padlófűtés 
alatt a hőmérséklet sehol, semmikor nem lépheti túl a 27°C-ot. A padlófűtés 
üzemeltetésével vagy felszerelésével kapcsolatos minden panasztételi igény 
ki van zárva, amennyiben a fenti követelményeket nem tartja be. Panasztételi 
igényei kizárólag az általános jótállási és garanciafeltételeink keretében 
érvényesíthetők. Akár van padlófűtés, akár nincs, a padló lerakása előtt 
a szakembernek az aljzatra vonatkozóan el kell végeznie a szükséges CM-
mérést, és meg kell írnia erről a jegyzőkönyvet. Padlófűtés használatakor 
a maradék nedvességtartalomra az alábbi határértékek érvényesek [9d]:
 
 Cementesztrich:  1,8% CM
 Kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich:  0,3% CM

Az EN 12086 szabvány értelmében a használt párafékező fólia páradiffúzióval 
szembeni ellenállásának (SD) értéke legalább 75 m kell, hogy legyen. 
A fóliát úgy rakja le, hogy mindenhol legalább 50 mm átfedés legyen. Végül 
az illeszkedéseknél ragasztószalaggal hézag nélkül össze kell ragasztani 
a fóliasávokat. 

A ragasztószalaggal szembeni követelmények ugyanazok, mint amik 
a fóliára vonatkoznak, valamint a ragasztószalagnak biztosítania kell a tartós 
ragasztást [9e]. Fürdőszobákban további alátétanyagot is használni kell [9f].

El kell végezni a peremszigetelést, azaz a párafékező fóliát függőlegesen 
megfelelő mértékben ki kell húzni a szomszédos anyagok közül. A lezáró 
sínek fedőprofillal való felszerelése után a fóliát a fedőprofil fölött vágja 
le[9g].

Végül a hézagot fürdőszobában való használatra alkalmas szilikon 
tömítőanyaggal nyomja ki [9h].

Ahhoz, hogy a víz ne tudjon beszivárogni a szerkezetbe, a padló 
lerakásakor a bepattintás előtt minden egyes panel rugós oldalára vigye 
fel a ClickGuard™ anyagot, hogy megfelelően lezárja a hézagokat [9i]. 
Feltétlenül ügyeljen a hézagmentes lezárásra. Különben a víz befolyhat 
a padló alá, emiatt penész és kellemetlen szagok keletkezhetnek. 

Eltolt sorosztással való lerakáskor figyelembe kell venni a laminált 
padló és a zajszigetelő alátét hőátbocsátási ellenállását. Az összes 
komponens hőátbocsátási ellenállásának összege a DIN EN 14041 szabvány 
követelményeinek megfelelően nem lehet több, mint 0,15 m2 K/W. Ha olyan 
zajcsökkentő alátétet használ, amely nem a kiegészítő termékcsalád tagja, 
fűtőbetonra, eltolt sorosztással való lerakáskor a teljes szerkezet maximálisan 
engedélyezett hőátbocsátási ellenállásának betartása miatt minden jótállás 
érvényét veszti.

Sollte der Laminatboden bereits eine integrierte Dämmunterlage haben, so 
ist keine zusätzliche Dämmunterlage einzusetzen [10].

Javasoljuk, hogy a padlólapokat a fektetés előtt válogassa össze a legtetszőbb 
erezet-megoszlás illetve színárnyalat szerint. A felnyitott csomagokat 
haladéktalanul dolgozza fel!

Fektetés: Javaslat: A padlólapokat a beeső fénnyel párhuzamosan, hosszanti 
irányban fektesse [12].

Ha nem egyenes falakkal van dolga, akkor a fal kontúrját jelölje át az első 
padlólap-sorra, és a padlólapokat ennek megfelelően fűrészelje ki. Fektetés 
előtt mérje meg a szoba hosszát és szélességét is. Ha az utolsó padlólap-sor 
5 cm-nél keskenyebb lenne, akkor a maradék távolságot egyenletesen el kell 
osztania az első és az utolsó padlólap-sor között úgy, hogy az első és az utolsó 
sor körülbelül egyenlő szélességű legyen.

Javaslat: A kényelmesebb lerakás érdekében javasoljuk, hogy a rendszernek 
megfelelő szigetelő alátétet használjon. Ha az ilyen szigetelő alátétről 
lemond, a keresztirányú hézagok biztos lezárásához lerakáskor használjon 
ütőfát és kalapácsot [20].
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A fektetést a szoba bal sarkában kezdje. Helyezze le az első padlólapot annak 
csapos oldalával a fal felé nézve, és távtartó ékekkel állítsa be a hézagot: ez 
a távolság 12-15 mm legyen (tágulási hézag) a faltól, a fűtéscsövektől, 
oszlopoktól, ajtótámaszoktól stb. [13].

A második panelt homlokoldalról (a rövidebb oldalról) 30 fokos szögben 
illessze a már lerakott első panel horonyprofiljába [14], majd ezután helyezze 
vízszintesen a padlóra. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti élek egy vonalban 
legyenek, ne legyenek ferdeségek, képezzenek egy egyenes vonalat. Ez azért 
szükséges, hogy a 2. sor lerakásakor a panelek hézag nélkül illeszkedjenek 
a hosszanti profilba.

Az 1. sor végéig a további paneleket ilyen módon kell lerakni.

Az utolsó panelt a [15] sorban a beigazításhoz/bevágáshoz 180°-kal elforgatni, 
a dekor-oldallal felfelé a más meglévő sor (horonyfal a horonyfalon) és a jobb 
faloldal mellé elhelyezni. A homlokoldalon be kell tartani a 12-15 mm-es 
széltávolságot. Panelhosszt megjelölni és lefűrészelni. Az 1. sor utolsó panelét 
30 fokos szögben illessze az előző lerakott panel horonyprofiljába, majd 
ezután helyezze vízszintesen a padlóra [16]. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti 
élek egy vonalban legyenek, ne legyenek ferdeségek, képezzenek egy 
egyenes vonalat.

Az él-leforgácsolás elkerülése érdekében a dekor-oldalnak az elektromos 
szúró- vagy kézi körfűrészek használat során lefelé kell mutatnia. Egyébként 
a panel felső oldala irányából kell lefűrészelni. Minden új sort az előző sor 
maradék darabjával (legalább 30 cm távolság) kell kezdeni [22].

A második sort egy fél panellel (hossz ≤ 95 cm) vagy ezzel a maradékkal 
(hossz ≥ 30 cm) kell kezdeni [16, 17]. A paneldarabot ebben az esetben 
hosszanti irányba kell az 1. sorba behelyezni és rögzíteni/leélezni [17, 18]. 
A keresztirányú fuga-eltolásnak sorról sorra min. 30 cm-nek kell lennie.

Egy második panelt hosszanti irányba az előtte fekvő panelsor orony-
profilírozásába fektetni és balra 20°-os szöggel a már behelyezett panelig 
tolni [19]. Ezután lefelé lelélezni és fentről jövő nyomással hallható kattanásig 
befogatni [20, 21]. Ügyelni kell arra, hogy a fektetendő panel a hosszanti 
profilban tisztán legyen behelyezve ée vezetve. Ha nem használ a rendszernek 
megfelelő szigetelő alátétet, a két panel lezárásához használja az ütőfát és 
a kalapácsot [20].

Több mint 8 m hosszú illetve széles padlófelületek és szerteágazó helyiségek 
esetén (legalább 2 cm széles) tágulási (dilatációs) hézagok szükségesek [23a]. 
Csak így tud a padló klímaváltozások esetén tágulni vagy összehúzódni. 
Ezt a padlóbur-kolatnak több helyiségre történő kiterjedése esetén is 
vegye figyelembe. Az egyes helyiségek padlófelületeit ilyen esetben az 
ajtókeretek alatt kell megszakítani [23b]. A dilatációs hézagokat megfelelő 
szelvénydarabokkal szakszerűen le lehet fedni. A mozgási (dilatációs) 
hézagokat tilos kábelekkel vagy más anyagokkal kitölteni. Kérjük figyelembe 
venni az ATV DIN 18365 szerinti követelményeket. Az aljzatban lévő mozgási és 
peremhézagokat nem szabad erőzáróan zárni vagy funkciójukat egyéb módon 
csorbítani. A mozgási hézagokat szerkezetileg azonos mozgáslehetőséggel kell 
átvenni.
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Fűtéscsövekhez olyan lyukfuratokat kell készíteni, amelyek átmérője 3 cm-nél 
nagyobb, mint a fűtéscső átmérője. Az adott helyen beillesztendő darabot 
fűrészelje ki, enyvezze be, illessze a helyére, majd az enyv kikeményedéséig 
ékkel rögzítse. Ezután a kivágásokat fűtőtestekhez való tömítő gallérral fedje 
le [24, 25, 26].

A fa ajtókereteket annyira rövidítse le, hogy aláférjen egy lépészaj-csillapítós 
padlólap, beleszámítva 2 - 3 mm térközt [27, 28].

A padlófektetés befejezése után távolítsa el az ékeket.

A tökéletes szélzáráshoz erősítse fel a talpléc-rögzítő kapcsokat egymástól 
40 - 50 cm távolságban a falra, és nyomja rájuk a megfelelő hosszra levágott 
talpléceket [31].

Tisztítás és ápolás 

A laza hulladékot söpörje össze, vagy egy keménypadlóhoz alkalmas 
porszívóval szívja fel [32].

A padló folyamatos tisztításához a laminált padló gyártója által javasolt 
tisztítószereket használja. A politúr, valamint a viaszt, olaj- stb. adalékot 
tartalmazó tisztítószerek nem alkalmasak laminált padlók felületének 
a tisztításához. A laminált padlót nem szabad polírozni [32].

A lábnyomok és hasonló szennyeződések alaposan kicsavart, nem csepegő 
nedves kendővel távolíthatók el. Mindenképpen kerülje el, hogy víz álljon 
a laminált padlón [33]!

Különösen óvatosan bánjon a laminált padlón álló virágcserepekkel, vázák-
kal stb. Tegyen alájuk vízzáró alátétet. A makacs foltokat megfelelő tisztító 
spray-vel vagy acetonnal csak a szükséges mértékben kezelje és távolítsa el. Ne 
kezelje a laminált padló felületét további felületzáró réteggel.

Figyelem! Óvja a padlót a karcolódástól és a benyomódásoktól. A bejáratnál 
megfelelő méretű lábtörlőt helyezzen el.

A fa, fém vagy műanyag bútorlábakra filckorongot kell rögzíteni. Csak puha 
görgős (DIN 12529) irodai székeket használjon [35], vagy pedig helyezzen 
a szék alá egy műanyag védőlapot. Mindezek betartásával megőrzi a laminált 
padló épségét és értékét, továbbá a garanciális igényeit sem veszíti el.

Felszedés ill. visszabontás
A lakó- és ipari környezetben úsztatva fektetett panelek roncsolásmentes 
cseréje ill. visszabontása oly módon történik, hogy elsőként hosszoldalon 
a panelek megdöntésével a teljes sort kivesszük a reteszelésből [36]. 
Végül a padlóra lerakott paneleket a keskeny oldalukon fel kell hajlítani, 
hogy az összeköttetést megszüntesse [37]. Kérjük, dolgozzon különösen 
lelkiismeretesen és óvatosan, ezzel elkerülve a hornyok és a csapok 
károsodását.
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