
  - Lerakás 
1. Ellenőrzési- és ápolási kötelezettség 

A lerakás előtt és alatt feltétlenül vegye figyelembe! Először olvassa el teljesen a lerakási útmutatót. 
A teljeskörű garancia érdekében tartsa be pontosan az itt leírt utasításokat. 

A Krono Xonic gyártása meghatározott és nagy pontosságú műveletek használatával készült. A félkész- és késztermékeket 
szigorú és folyamatos minőség-ellenőrzési vizsgálatnak vetjük alá. Az egyes elemek sérülése (pl. szállítás során) azonban nem 
zárható ki teljesen. A lerakás előtt ellenőrizze a padlóelemek állapotát. 

Szállításkor vegye figyelembe a csomag viszonylag nagy súlyát. Az alábbi tippek segítséget nyújtanak a teher leginkább 
hátkímélő módon történő szállításában: 
- Stabilizálja a gerincoszlopot: tartsa egyenesen a hátát és feszítse meg a has- és medencefenék-izmát. A terhek emeléséhez 
 a lábai erejét használja. 
- Kerülje a hirtelen mozdulatokat és az oldalirányú forgást: Ha át kell helyezni valamit, emelje meg a tárgyat, lépjen egy   
 lépést oldalra és tegye le a tárgyat. Ezt megelőzően távolítsa el az akadályokat az útból és teremtsen helyet. 

Előkészületek: A csomagot a lerakást megelőzően a lerakás és az azt követő használat során fennálló időjárási körülmények 
között tárolja [1]. Ne tárolja közvetlen napfényben, ablak előtt. 
Kondicionálás az alábbi körülmények között: 
- egymásra helyezve, 90°-ban elforgatva 
- legalább 48 órán keresztül 
- laposan, a falaktól legalább 50 cm-es távolságra, teljesen sima felületre fektesse 
Mindig ügyeljen a panelek gondos megmunkálására. A munkát két kézzel végezze és kerülje a panelek lábbal történő csúsz-
tatását, mivel a profilok károsodhatnak. 

Anyag- és szerszámigény: A padlóburkolathoz eredeti tartozékokat használjon. Az alábbi szerszámok és segédeszközök 
szükségesek: ceruza, colstok, derékszög, vízmérték és távtartó (1 mm, 10 mm), ütőtuskó, kalapács [2]. 
Ezenfelül vágószerszámként ipari kés és kézifűrész használata javasolt. A fűrészlapnak finom fogazásúnak kell lennie. Finom 
fogazású lyukvágó fűrész, vagy körfűrész is használható. Figyelem! A vágási és törési élek élesek lehetnek, gondatlanság ese-
tén sérülést okozhatnak. A fali csatlakozókhoz dekorazonos szegélylécek is elérhetők a tartozék-választékban. Ügyeljen arra, 
hogy a padló mozgása ne legyen korlátozva és nedves helyiségekben ne juthasson nedvesség a szerkezet fugáiba. 

Lerakási felület és szigetelés: A termék nedves helyiségekben történő használatra szolgál. Nedves tér alatt a DIN 68800 
értelmében a 70%-nál magasabb hosszú távú, vagy állandó nedvességtartalmú terek értendők. A Krono Xonic nem alkalmas 
kültéren és vizes területeken történő használatra. Tipikus alkalmazási terület a nappalik, hálószobák, fürdőszobák, ko-
nyhák, étkezők, előszobák, irodák, üzletek, előterek, orvosi rendelők, szállodák, folyosók. Valamennyi egyéb felhasználást 
ellenőrizni kell, azok nem tartoznak a garancia hatálya alá. 

A panelek elhelyezésére szolgáló altalajt úgy kell előkészíteni, hogy a padlópaneleket a gyártó (terméktulajdonos) utasításai-
nak megfelelően lehessen telepíteni. Altalajként többek között ásványi altalajok (pl. esztrich, vízbázisú forró esztrich, beton, 
aszfalt) alkalmasak. Ügyeljen arra, hogy az alépítmény felépítésének meg kell felelnie a nedves helyiségekben használt száraz 
technológiájú felépítmények elismert műszaki szabályainak. 

Az altalajnak teljesen simának, száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. Az alapzat legalább 1 m távolságon 
belüli, 2 mm-t meghaladó egyenetlenségeit szakszerűen ki kell egyenlíteni (a DIN 18202 szabványnak megfelelően) [3]. 
A talaj egyenletessége a legjobban egy simítóléc, vagy egy hosszú (250 cm-es) vízmérték használatával határozható meg 
a szokásos szabványoknak megfelelően. Nem lehetnek rések, lépcsőzetességek és egyéb egyenetlenségek. Az építkezési 
szennyeződéseket, mint pl. vakolat- vagy gipszmaradékot és hasonlókat maradéktalanul el kell távolítani. 

A nedves helyiségekben lévő különféle fajtájú falszakaszok és padló-altalajok vízhatlanságának folyamatos biztosítása ér-
dekében kenhető szigetelés alkalmazása javasolt. Az altalajok, különösen a nedves helyiségekben használt fal- és padlószi-
getelések megmunkálása során kifejezetten be kell tartani az „Útmutató a folyékonyan feldolgozandó kompozit szigetelés 
bel- és kültéri csempék és padlólapok burkolatán történő használatához” című (01/2010) ZDB-tájékoztatóban foglaltakat. A 
padlóburkolat nem használható vízelvezető rétegként, pattintási profilja miatt nem tartósan vízálló. A nedvesség altalajba 
történő bejutása elleni megelőző védelemként használjon a széleinél összeragasztott polietilén fóliát. 

Jó fényviszonyok mellett ellenőrizze a panelek esetleges hibáit [4]. A láthatóan a megengedett tűréshatáron kívüli hibával 
(pl. magassági-, fényességi-, méret- vagy színeltéréssel) rendelkező paneleket ki kell válogatni, azokat költségmentesen kic-
serélik. A feldolgozott panelekkel kapcsolatban semmilyen reklamációs igény nem érvényesíthető. 

A termék lebegő helyzetben van lerakva, ezért azt nem szabad az altalajhoz csavarozni, szögelni, ragasztani vagy pl. 
ajtócsukódás-gátlóval, vagy nehéz tárgyakkal pontonként rögzíteni [5]. 

Ha ragasztásra van szükség, akkor a gyártó által bevizsgált és ellenőrzött alábbi ragasztókat használja: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Egyéb ragasztóanyagok használatához egyeztesse a felhasználási területet a ragasztóanyag gyártójával. A szakszerű ragas-
ztásért az azt végző személy, vagy cég tartozik garanciális felelősséggel. 5 mm-es termékek esetén különösen ügyeljen arra, 
hogy a lépéshangot maradéktalanul eltávolítsa a hátoldalról. 

A hátoldali habfedéssel rendelkező 5 mm-es termékek alá nem szükséges alátétanyagot helyezni. A 4 mm-es termékek alá a 
szennyezett altalaj miatt fellépő zajok kiegészítő csökkentése érdekében polietilén fólia helyezhető. 
Ha a 4 mm-es termékek alá alátétszőnyeget kíván helyezni, akkor ehhez > 200 kPa nyomószilárdságú és < 2 mm vastagságú 
termékek engedélyezettek 

A szőnyegpadlókat, habosított PVC-padlókat és minden fajta habanyagot mindig el kell távolítani [6], azok nem használ-
hatók altalajként. A felületen történő járás rugalmas mozgásokhoz és a széleken fennálló nagy nyomáshoz vezethet, ami a 
hézagképződés lehetőségével jár együtt. A szőnyegpadlót higiéniai okokból is el kell távolítani. A fennálló nedvesség penész- 
és baktérium-képződéshez vezethet. 

A (melegvizes/elektromos) padlófűtés használata kizárólag szakszerű szerelés és a rendeltetésszerű használat feltételeinek
biztosítása esetén lehetséges. A padlófűtésnek kiszállítás és lerakás tekintetében meg kell felelnie a technika jelenlegi 
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állásának, azt szakembernek, a fűtésre vonatkozó megfelelő követelmények figyelembe
vételével kell telepítenie. A padlófűtést a helyiség teljes felületén kell elhelyezni és 
használni. Részlegesen működő padlófűtés használata nem engedélyezett. A padló alsó 
részén fennálló 27 °C hőmérsékletet egy időpontban és helyen sem lehet túllépni [7]. 
Az esetleg lefedett területek, pl. szőnyegek alatti hőképződést feltétlenül kerülni kell. 
A padlófűtés használatával és szerelésével kapcsolatos valamennyi reklamációs igény 
kizárt. Az igények kizárólag az általános szavatossági és garanciális feltételeink keretei 
között nyújthatók be. 
A padlófűtéssel rendelkező vagy anélküli altalajok esetén a lerakást végző személynek a 
padló lerakása előtt el kell végeznie és jegyzőkönyveznie kell a szükséges CM-mérést. A 
maradék nedvességre vonatkozóan az alábbi határértékek érvényesek: 
- kalcium-szulfátos esztrich esetén max. 0,5% CM padlófűtés nélkül; 0,3% CM 
 padlófűtéssel 
- cement-esztrich esetén max. 2,0% CM padlófűtés nélkül; 1,8% CM padlófűtéssel 

Lerakás 

Javasoljuk, hogy a paneleket a lerakás előtt a kívánt rostiránynak és szükség esetén a 
dekorképnek megfelelően válogassa szét. Tájékozódjon a színváltozásokról is. 

Ügyeljen a feszültségmentes beépítésre. Ennek biztosítása érdekében kb. 5 - 10 mm 
széltávolság van előírva a falaktól, pillérektől stb. [10]. 8 méteres lerakási hossz esetén 
például legalább 5 mm-es fugát kell választani, a 20 méteres maximális lerakási hossz 
esetén pedig a fugának legalább 10 mm-esnek kell lennie. 
A tágulási hézagokat nem szabad kábellel, vagy egyéb anyaggal kitölteni. A helyiségek 
között illetve az összetett alaprajzú helyiségekben mindig nyúlási hézagot kell beépíte-
ni. A nappali és a hálószoba határára, illetve az eltérő használati hőmérsékletű helyisé-
gek közé padlóelválasztót kell beépíteni, ellenkező esetben feszültség, végső soron 
pedig károsodás keletkezhet. A technika jelenlegi állása szerint a műszaki korlátokkal 
rendelkező fugákat át kell helyezni az altalajból a padlóburkolatba, a tágulási hézago-
kat pl. az esztrichmezők közé. Az ilyen fugák átépítésekor a padlóburkolat károsodhat. 

A padlószinten lévő ablakok esetén gondoskodni kell a kielégítő árnyékolásról, 
szellőzésről és a feszültségmentes beépítésről. A napfénynek köszönhetően a 
hőmérséklet jelentősen emelkedhet és a padló maradandó alakváltozásához vezethet. 
A hőmérséklet-ingadozást a lehető legalacsonyabban kell tartani. A lebegve lerakott 
padló valamennyi területén meg kell akadályozni a hőmérséklet változása okozta 
méretváltozást. 

A padló rögzítése semmilyen módon nem engedélyezett. A hőmérséklet 15 °C-ról 
30 °C-ra történő növekedése például méterenként kb. 0,5 mm-es méretváltozással jár. 
40 °C-ra történő melegedéskor ez az érték 1,0 mm/m. A padlóburkolat fordított 
helyzetben is hasonlóan viselkedik. 10 °C alatti hőmérsékleten a méretváltozás még 
nagyon alacsony. A helyiség hőmérsékletének -40 °C és +45 °C között kell lennie. Ennél 
magasabb hőmérséklet a padló maradandó alakváltozásához vezethet. 0 °C alatti 
hőmérsékleten a termék rugalmassága elveszik. 

Ajánlás: A paneleket a fő fényforráshoz képest hosszirányban rakja le. A nagy pon-
tosságú dekornyomási folyamat révén természetes színválaszték érhető el. Ezért a 
paneleket mindig több csomagból, vegyesen rakja le, hogy befolyásolhassa a helyiség 
padlójának színhatását. 

Először is le kell mérni a helyiség méreteit, hogy meg lehessen határozni, hogy szükség 
van-e az első panelsor szélességének csökkentésére. Nem egyenesen futó falak esetén 
alkalmazza a fal futásirányát az első panelsoron majd fűrészelje le megfelelően az azt 
követő paneleket. Ha az utolsó panelsor szélessége kevesebb, mint 19,2 cm, akkor a 
rendelkezésre álló maradékméretet egyenletesen szét kell osztani az első és utolsó 
panelsor között úgy, hogy mindkét sort azonos panelszélességre kell szabni. Ha a 
maradékméret kisebb, mint 10 cm, akkor a rendelkezésre álló maradék méretet 
egyenletesen szét kell osztani az első és utolsó panelsor között úgy, hogy mindkét sort 
azonos panelszélességre kell szabni. A horony és a toll nem számít bele a nyúlási fugába, 
azokat el kell távolítani. Bizonyosodjon meg róla, hogy melyik az egyes elemek 
horony-, illetve toll felőli oldala. 

A lerakást a helyiség bal sarkában kezdje. Helyezze az első panelt a falhoz annak rövid 
és hosszú tollas oldalával, és biztosítsa a széltávolságot távtartók használatával [9]. Pat-
tintsa a második panelt annak homlokoldalának (rövidebb oldalának) tollas részével a 
már lerakott első panel horonyprofiljába az első panel [10] profiljával ellentétes oldalra 
lerakva majd üsse a helyére az ütőtuskó és a kalapács [12a] használatával. Ügyeljen arra, 
hogy a hosszirányú élek egy sorban legyenek, ne képződjön eltolódás, a sorok pedig 
egyenesek legyenek. Ez azért szükséges, hogy a 2. sor lerakásakor a paneleket hézag-
mentesen lehessen a hosszirányú profilba helyezni. Pattintsa be a további paneleket az 
1. sor végéig. 

Az utolsó panelt az első sorban a beigazításhoz ill.bevágáshoz képest 180°-kal forgassa 
el [13] és helyezze dekor-oldallal felfelé a már meglévő sor (horonyfal a horonyfalon) és 
a jobb faloldal mellé. A homlokoldalon be kell tartani a 5-10 mm-es széltávolságot. 
Panelhosszt megjelölni és lefűrészelni. 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 az előző 
sor maradék darabjával (legalább 40 cm távolság) kell kezdeni [15]. 

A második sort egy fél panellel vagy az 1. sor maradékával kezdje. Ennek során ügyeljen 
arra, hogy a panel ne legyen kisebb 40 cm-nél, ill. ne legyen hosszabb 90 cm-nél. A 
hézageltolásnak (keresztirányú hézageltolásnak) sorról sorra mindig legalább 40 cm-nek 
kell lennie (tanulmányozza a dekorkövek hézagképét). A második sor paneldarabját úgy 
helyezze be, hogy az 1. és 2. sor paneljeinek hosszirányú oldala egymással párhuzamo-
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san helyezkedjen el. 
Emelje meg a paneldarabnak a helyiség felé néző hosszirányú oldalát (horonyoldal) 
kb. 30 - 40 mm-rel (kb. 20°-os szögben). A 2. sor paneljének tolla belecsúszik az 1. sor 
hornyának megemelt részébe. Süllyessze lefelé óvatosan az elemet, amíg az egyenlete-
sen fel nem fekszik az altalajra. A második sor második paneljének lerakásához helyezze 
ismét a hosszirányú tollat felülről ferdén az első sor hosszirányú hornyába (kb. 20°-os 
szögben). Most csúsztassa ezt az elemet ebben a ferde helyzetben a második sor első 
paneljének homlokoldalába, amíg a második panel tolla és hornya pontosan egymás-
hoz nem illeszkedik. Most süllyessze le lassan a panelt, amíg a profilok egymásra nem 
fekszenek. Most helyezze ezt a rövid oldallal párhuzamosan közvetlenül a profil fölé 
az ütőtuskó használatával és üsse a profilt a helyére a kalapáccsal amíg az nem rögzül. 
[11,12a]. 

Ismételje meg a fenti folyamatot a teljes 2. sor esetében („cipzár-eljárás)”, amíg az 1. és 
2. sor hézagmentesen és magasságkülönbség nélkül illeszkedik egymáshoz. Az első és a 
második sor összekapcsolásakor feltétlenül ügyeljen arra, hogy a panelek hosszirányban 
eltolás nélkül legyenek lerakva. A további sorok lerakása a 2. sorával azonos módon tör-
ténik a megfelelő mértékű keresztirányú hézageltolás figyelembe vételével. A fal előtti 
utolsó sor esetében szintén ügyelni kell a feszültségmentes beépítésre (5 - 10 mm). 

A fűtéscsövek részére helyet kell biztosítani a cső átmérőjénél 10 - 20 mm-rel nagyobb 
furatlyuk számára [19]. Fűrészeljen ki egy „illesztékdarabot”, enyvezze be, illessze be és 
rögzítse azt egy ék segítségével a PVC-ragasztó kikeményedéséig [21]. Végezetül burkol-
ja be a bemetszéseket hősugárzó-mandzsettával. 

Rövidítse le az ajtókereteket addig, amíg az egyik panel alatta 2-3 mm-es távolságra 
nem helyezkedik el [22, 23]. 

A lerakást követően távolítsa el a távtartókat. Végezetül rögzítse a falra a szegélylécek 
sínjeit és helyezze rá az ahhoz illeszkedő leszabott szegélyléceket [26a]. 

Használat és ápolás 

A kandallók területét megfelelő módon védeni kell a sugárzási hőtől és az izzó/leeső 
részektől. A lerakást követően közvetlenül a mozgó bútorokat jól rögzíthető filcpárnák-
kal kell ellátni. Csak puha, mozgásmentes, világos futófelületű székgörgőket használjon 
(EN 12529, W típus) [30]. Szükség esetén helyezzen a gördülési területre kiegészítő 
védőpárnát. 

Hosszas, intenzív napsugárzás esetén a padlón kilökődések keletkezhetnek. Ennek 
elkerülése érdekében gondoskodjon árnyékolásról, vagy hasonló intézkedésekről [32]. 
Kerülje továbbá a hőforrásokból származó erős hősugárzást. A helyiség megszokott 
klímájától történő hosszabb idejű eltérés esetén lehetséges például a padló méreteinek 
változása, vagy az alkatrészek felületének kilökődése. A nem megengedett hőmérsékleti 
hatásokra visszavezethető reklamációkat nem fogadunk el.

Padlófűtés használata esetén ügyeljen arra, hogy ne legyen hőképződés a fedett
 felületek (pl. szőnyegek, vagy bútorok) alatt. A lefedett területek alatti hőmérséklet 
legfeljebb 27 °C lehet. A virágcserepeket, vázákat, stb. helyezze nem vízáteresztő 
aljzatra, ellenkező esetben penész képződhet, ami elszíneződéshez vezethet. 

Figyelem! A bejárati területen használjon kellően nagy szennyfogó szőnyeget, hogy 
a kövek és a cipő talpára ragadt egyéb, a padlót károsító anyagok ne kerülhessenek a 
helyiségbe. 

Az üvegszilánkot és a padlófelületet károsító egyéb agresszív anyagokat azonnal el kell 
távolítani. A kiömlött folyadékot a lehető leghamarabb fel kell itatni ill. el kell távolíta-
ni. 

A gumiabroncsok és -szőnyegek a világos és közepesen sötét díszítéseken színváltozást 
okozhatnak. A foltosodát okozó anyagok (pl. a fodrászatban használt hajszínezők) 
padlóra gyakorolt hatását egy próbadarabon előzetesen ellenőrizni kell. Ezek nem eltá-
volítható elszíneződést okozhatnak. 

Tisztítás 

A nem tapadó szennyeződéseket seprű, vagy kemény padló tisztítására alkalmas pors-
zívó segítségével távolítsa el. 

Az építkezést követő takarításhoz, nagytakarításhoz és karbantartó takarításhoz csak az 
Add 2 tartozékkínálatban szereplő dizájnpadló-tisztítószerek használhatók. 

Építkezést követő takarítás és nagytakarítás: 
Távolítsa el a durva szennyeződéseket seprű, vagy porszívó használatával. Erős 
szennyeződések esetén hígítsa a dizájnpadló.tisztítószert 1:10 arányban (1 liter 10 liter 
vízhez), enyhébb szennyeződések esetén csökkentse a koncentrációt a szennyeződés 
mértékének megfelelően. 
Vigye fel a tisztítóoldatot a burkolatra majd kis idő elteltével tisztítsa meg a burkolat fe-
lületét. A szennyezett vizet széles nedvszívó szivaccsal, a nagyobb felületeket kemény-
padló-adapterrel ellátott vizes porszívóval itassa fel. Tiszta vízzel mossa át a felületet a 
tisztítószer semlegesítése érdekében. 

Karbantartó takarítás: 
Hígítsa a dizájnpadló-tisztítószert 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és mossa fel a 
padlót ezzel az oldattal. Tudnivaló: Az érzékeny felületeket (pl. fa, fém) ne tisztítsa a 
tisztítóoldattal. 
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Tisztítószer-felhasználás: 
kb. 2 liter 100 m2-enként (építkezést követő takarítás) 
kb. 0,1 liter 100 m2-enként (karbantartó takarítás) 

Általános:
A strukturált felületeket mindig a struktúra irányában tisztítsa. A lábnyomokat és a 
szennyeződéseket kicsavart ronggyal törölje le. Kövesse a termékcímkén elhelyezett 
utasításokat is. 

Ne használjon adalékanyagokat (pl. viasz, olaj, stb.) tartalmazó fényező- és tisztítószere-
ket a padlófelületen. A padlóburkolat nem polírozható. 
Ne használjon gőzborotvát, drótos-, vagy nejlonból készült súrolószivacsot, bútorfényt, 
porformátumú vagy folyékony súrolószert, fehérítőt vagy egyéb erős tisztítószert. 
A fenti információk figyelembe vételével hozzájárul a padlóburkolat értékének 
megőrzéséhez és eléri a teljes garanciát. 

Elemek újrafelvétele, vagy kiépítése 
A lebegve lerakott padlóelemek zavarmentes cseréje, vagy kiépítéséhez a lakó- vagy 
kereskedelmi területeken először ki kell oldani a teljes sor reteszelését annak mege-
melésével [33]. Végezetül a panelek fejrészét kell kioldani a reteszelésből, szintén azok 
megemelésével [34]. Nagyon figyelmesen és óvatosan dolgozzon, hogy ne sérüljenek a 
toll- és horonyrészek. 

Ártalmatlanítás 
lépjen kapcsolatba azzal a hulladékkezelővel ártalmatlanítóval, akinek az anyagokat 
újra-feldolgozás céljából el kívánja juttatni. Az európai hulladékkód például 17 02 03. 

Garanciális információk 
Az első használó számára garantáljuk, hogy a termék normál körülmények között az 
első ügyfél általi megvásárlás időpontjában mentes a gyártási hibáktól. A garancia a ter-
mék normálistól eltérő változásaira is vonatkozik, feltéve, hogy betartották a telepítési 
útmutatóban szereplő utasításokat. A garancia jogos panasz esetén magában foglalja 
a hibás panelek azokkal egyező panelekre történő cseréjét  A garancia nem tartalmaz 
pénzügyi kártalanítást és nem téríti a sérült padló bontásának és az új padló beépíté-
sének költségét. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódásra és kopásra, a 
telepítési utasítás be nem tartása miatti sérülésekre, vagy változásokra, a szakszerűtlen 
tisztítási módszerekre, vagy hibás tisztítószer használatára, a padló szakszerűtlen hasz-
nálatára, a nehéz tárgyak illetve azok szakszerűtlen mozgatása miatt keletkező károkra, 
illetve a szennyeződés, homok, és karcolások okozta károkra. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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