A Quattro Clic fektetése
A fektetés előtt és alatt feltétlenül vegye figyelembe!
Kérjük, először teljesen olvassa el a fektetési útmutatót!
A padlóburkolási munkák alapjául az (ATV) DIN 18365 szabvány „Építési munkák általános műszaki feltételei” szolgálnak.

A teljeskörű garancia érdekében tartsa be pontosan az itt leírt utasításokat.
Előkészületek: Kérjük, hogy a csomagokat a fektetés előtt 48 órával a fektetés során tapasztalhatóval azonos klimatikus viszonyok között tárolja [1].
A laminált padló beépítésének és hosszú távú értékmegőrzésének fontos előfeltétele a helyiség 15 - 30 °C-os hőmérséklete és a 40 - 70% relatív páratartalom.
Anyag- és szerszámigény: add2 PE-fólia, alátétfólia (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 öntapadó alumínium fugaszalag, add2 távtartó ék, D3 faenyv/fehér enyv
(PVAc alapú), fűrész, ceruza, összecsukható mérőrúd/collstok, laposvéső/kézi favéső, nedves törlőkendő [2]

A laminátum altalajának olyannak kell lennie, hogy arra a laminált padlót az utasításoknak
megfelelően lehessen lerakni.
Megfelelő alapzatok többek között az ásványi alapzatok (pl. esztrich, beton, aszfalt), a
pozdorjalemez szerkezetek és a fa padlólapok. Az altalajnak teljesen simának, száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. Az aljzat 1 méteren belüli 2 mm-nél nagyobb
egyenetlenségeit szakszerűen ki kell egyenlíteni (a DIN 18202 szabvány szerint) [3]. A
talaj egyenletessége a legjobban szintező léccel vagy egy hosszú vízmértékkel határozható meg.
Nem lehetnek rések, lépcsőzetességek és egyéb egyenetlenségek. Az építési szennyeződéseket, mint pl. vakolat- vagy gipszmaradékot és hasonlókat maradéktalanul el kell távolítani. Az alapzaton lévő repedések szintén aggodalomra adhatnak okot. A panaszigény
teljes körű érvényesítéséhez be kell tartani az ATV DIN 18365 szabvány és a VOB/B 4. §
(3) bekezdésének követelményeit.
Jó fényviszonyok mellett ellenőrizze a panelek esetleges hibáit. A vonatkozó tűréshatárokon (pl. magasság, fényesség, méret és színbeli eltérés) kívül eső, látható hibákkal
rendelkező deszkákat ki kell válogatni és költségmentesen cserélni kell [4]. A feldolgozott
panelekkel kapcsolatban semmilyen reklamációs igény nem érvényesíthető.
A laminált padlót úsztatottan kell lerakni, az nem ragasztható, csavarozható, szegezhető,
és más módon sem rögzíthető az aljzathoz. A rendkívül nehéz tárgyaknak, pl. beépített
konyhák felállításának szintén rögzítő hatása van. Javasoljuk, hogy a beépített konyhákat
és szekrényeket a lefektetést megelőzően szerelje fel, a laminált padlót pedig csak a
lábazat takarásáig fektesse le. A fenti követelmények be nem tartása esetén semmilyen
garanciális igény sem érvényesíthető [5]!
A padlószőnyeget mindenképp el kell távolítani, az nem alkalmas megfelelő alapzatként. A
laminált padló alatt elhelyezkedő szőnyeg a laminált felületen történő járás során rugózó
mozgást és erős nyomást kelt a profiloknál. Ez megszünteti az ereszték- és horonyillesztéseket, és fugaképződéshez vezet. A szőnyegpadlót higiéniai okokból is el kell távolítani. A
nedvesség penész és baktériumok kialakulásához vezethet [6].
Vegye figyelembe, hogy ez a laminált padló nem alkalmas nedves helyiségekben, pl.
fürdőkben és szaunában történő használatra [7].
Ásványi alapzatra, pl. betonra, cementesztrichre, kalciumszulfát esztrichre vagy burkolólapra történő lefektetés esetén nedvességmérést kell végezni. Az esztrich maradék
nedvességtartalma a fektetés során nem haladhatja meg az alábbi értékeket:
Cementesztrich:
				
Kalciumszulfát esztrich:
				

< 1,8% CM padlófűtéssel
< 2,0% CM padlófűtés nélkül
< 0,3% CM padlófűtéssel
< 0,5% CM padlófűtés nélkül

Ásványi alapzatra, pl. betonra, esztrichre stb. történő fektetés előtt a nedvességgel
szembeni védelem érdekében egy megfelelő párazáró fóliát (PE-fóliát) is le kell fektetni
kádszerűen. A tekercseket egymás mellé, kb. 50 mm-es átfedéssel kell lefektetni és add2
alumínium fugaszalaggal kell rögzíteni. Fa alapzatra, pl. lerakólapra vagy hajópadlóra
történő lefektetés esetén nem szabad PE-fóliát fektetni [8].
Valamennyi alapzathoz az adott rendszernek megfelelő alátétanyag használata javasolt
(lásd az anyagigényt). Az alátétanyagot „ütközésig” egymás mellé, tehát átlapolás nélkül
kell lefektetni. Ha a laminált padló már rendelkezik beépített alátétfóliával, akkor nem
szabad további alátétfóliát lefektetni.
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(Meleg vizes/elektromos) padlófűtés használata kizárólag annak szakszerű szerelése
és rendeltetésszerű használata esetén lehetséges [9]. A padlófűtés kiszállításának és
telepítésének a technika jelenlegi állásának megfelelően kell történnie, annak a megfelelő
1

fűtési kritériumok szerinti üzembe helyezését pedig szakértő céggel kell végeztetni. Ennek
megfelelően aláírt fűtési és hűtési jegyzőkönyvnek rendelkezésre kell állnia. A padlófűtést
a helyiség teljes felületén kell elhelyezni és használni. Részlegesen működő padlófűtés
használata nem engedélyezett. A padló alsó oldalán a 27°C hőmérsékletet egyetlen
időpontban és egyetlen helyen sem szabad túllépni. A padlófűtés használatával vagy szerelésével kapcsolatos mindennemű reklamációs igény kizárt, ha a fent leírt követelmények
nem teljesülnek. 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.

10

11

12

Úsztatott fektetés esetén figyelembe kell venni a laminált padló és az alátétfólia hőátbocsátási ellenállását. Az összetevők együttes hőátbocsátási ellenállásának a DIN EN 14041
szabvány követelményeinek megfelelően ≤ 0,15 m² K/W-nek kell lennie. Nem a tartozék-választékunkból származó alátétfólia használatakor fűtöttesztrichre történő úsztatott
fektetés esetén a teljes szerkezet tényleges legnagyobb megengedett hőátbocsátási
ellenállásának betartása tekintetében mindennemű garanciális igény ki van zárva.
A paneleket fektetés előtt tanácsos a kívánt mintázat és szükség esetén színárnyalat
szerint szétválogatni. A megbontott csomagokat haladéktalanul dolgozza fel!
Lerakás
Kiszállításkor valamennyi panelt egy horonyszél vesz körül [13]. A laminált padló
lehetőséget kínál arra, hogy az ereszték és a horony oldala közti kapcsolatot kizárólag
izomerő használatával hozzák létre. Ehhez a horonyszélt a megfelelő oldalon lévő előírt
töréspontokon meg kell törni [11-13] vagy a alapállapotban kell hagyni. Minden törés után
ellenőrizze, hogy a horonyszélek tisztán törtek -e le. Az esetleges maradékot laposvéső/
kézi favéső használatával óvatosan távolítsa el.

13

A horony létrehozásához a panel egy tetszőleges hosszúságú oldala alapállapotában
marad, azaz a horonyszél nem lesz letörve. Az ereszték létrehozásához a horonyszélt le
kell törni, az így keletkező oldal az ereszték oldal [11, 12].
A fektetési mintázattól függően a horonyszéleket a panelek egyik vagy mindkét oldalán le
kell választani [13].
Az ereszték oldal minden egyes létrehozását követően ügyelni kell arra, hogy az az előző
panel horonyszél oldalához csatlakozzon, például a két panel ragasztás nélkül történő
egyben tartása révén [14].
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A keletkező maradékanyagok ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat be kell tartani.
Elforgatott és/vagy tükörszimmetrikus képek használata is lehetséges, azoknak nem minden lehetséges kombinációja van feltüntetve [13].
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Valamennyi panelt a lefektetési mintázattól függetlenül a szomszédos panelekhez kell
ragasztani. Ehhez egy enyvcsíkot kell felvinni a már lefektetett panelekre [15]. A ragasztócsíkot mindig a már a padlón fekvő táblára, nem pedig a lefektetni kívánt táblára kell
felvinni [16]. Így az nincs hatással az úsztatott fektetésre.
A panelek egymással történő összekapcsolásakor minden esetben erő kifejtése szükséges, ahogy a [17] ábra mutatja. A csatlakoztatáshoz ne használjon kalapácsot, és ne
hajlítsa meg a lefektetni kívánt panelt. Ne terhelje tovább a lefektetett padlólapokat, amíg
az enyv ki nem keményedett. Javasoljuk, hogy legkorábban 90 perc elteltével lépjen az
enyvezett laminált padlóra.
Ha az enyv a panelek összekapcsolása során kifolyik a fugából, akkor nedves törlőkendővel haladéktalanul távolítsa el [18].
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Végtelen kombinációs lehetőség a 4 (hosszúság):1 (szélesség), ill. 2 (hosszúság):1 (szélesség) oldalaránynak köszönhetően.

A meglévő laminált padló elvileg minden irányban fektethető. Ennek előfeltétele, hogy a lefektetett lapok mindenkori külső peremén lévő a horonyszélek meglegyenek,
azaz ne legyenek letörve. Ennek ellenére javasolt egy fő fektetési irányt tartani.
Az alábbi fektetési mintákat szabványos mintaként definiáltuk.
Halszálka-minta:
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Az alábbi munkalépések a [19] ábrán látható sémára vonatkoznak. Eltérően tájolt lefektetési irány vagy eltérő helyiséggeometria esetén a munkalépéseket ennek
megfelelően módosítani kell.
Elsőként az (1)-estől legalább a (7)-es számú panelig kell a paneleket a megfelelő sorrendben lefektetni. Ehhez az (1)-es panelt a horonyszél mindennemű megtörése
nélkül a helyiség tetszőleges pontjára kell lehelyezni. A (2)-es panel horonyszélét az egyik tetszőleges rövid oldalon le kell törni.
Az (1)-es és (2)-es panel egymáshoz nyomásával biztosítsa, hogy a két panel a lehető leginkább egyező magasságban csatlakozhasson egymáshoz. Ebben az
esetben végezetül egy enyvcsíkot kell felvinni az (1)-es panel hosszabbik oldalára azon a helyen, ahol a (2)-es panel az (1)-es panelhez csatlakozik. A (2)-es panelt
ezután az ábrán látható módon, lehetőleg élszimmetrikusan és egyező magasságban az (1)-es panelre kell helyezni [17].
A (3)-as panel horonyszélét az egyik tetszőleges hosszú oldalon le kell törni. Az (1)-es, (2)-es és (3)-as panel egymáshoz nyomásával biztosítsa, hogy mindhárom panel a lehető leginkább egyező magasságban csatlakozhasson egymáshoz. Ebben az esetben végezetül egy enyvcsíkot kell felvinni a (2)-es panel hosszú oldalára és
az (1)-es panel rövid oldalára. A (3)-as panelt ezt követően az ábrán látható módon, lehetőleg élszimmetrikusan és egyező magasságban az (1)-es és (2)-es panelre
kell helyezni [17].
Az összes további panel csatlakoztatása az előzőleg ismertetett munkalépésekkel analóg módon történik.
Ezt követően az (1) - (7) panelekből álló egységet óvatosan le kell helyezni a padló azon pontjára (például a helyiség közepére), amely a további telepítés alapjául
szolgál.
Figyelem! Ne gyakoroljon túlzott nyomó- és húzóterhelést a panelek létrehozott illesztésére, mivel az enyv még nem szilárdult meg teljesen.
A további lefektetésre vonatkozó alapszabály, hogy a lefektetett felületek [19] (vastag, feketén körvonalazott) horonyszéleinek mindig kifelé kell nézniük (és ennek megfelelően ezek nincsenek is letörve). Mindaddig teljes paneleket kell lefektetni, amíg a teljes panel már nem fér el a falak és a már beépített felület között. A még nyitott
fennmaradó felületet teljesen fel kell tölteni.
A fennmaradó felületek, például a (16) - (18) panelek lefektetését mindig a laminátum felületétől a megfelelő fal felé kell végezni.
A halszálka-mintát a fenti fektetési sémához hasonlóan 314 mm x 628 mm-es formátumban is le lehet fektetni. A panelek sorrendjét ill. számát a lfektetés során a
helyiség geometriájához kell igazítani.
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Hajópadló-minta:
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A panelek két rövid oldala eltérő. Ezért minden olyan beépítési mintát, amelynél a panel két rövid oldala illeszkedik egymáshoz, külön figyelembe kell venni [20]. Az
egyes panelek hátoldalára nyilak vannak nyomtatva, amelyeket a panel két rövid oldalának összekapcsolása során figyelembe kell venni. A lefektetés csak akkor
engedélyezett, ha az összes nyíl azonos irányba mutat. Két panel rövid oldallal történő csatlakoztatása nem engedélyezett, ha az azokon lévő nyilak eltérő irányba
mutatnak.
Az alábbi munkalépések a [20]-as ábrán látható sémára vonatkoznak. Eltérően tájolt lefektetési irány vagy eltérő helyiséggeometria esetén a munkalépéseket ennek
megfelelően módosítani kell.
Első sor:
Az (1)-es panelt a helyiség hátsó sarkába kell helyezni. Ezt megelőzően a horonyszélnek a helyiség két térhatárolója (fala) felé mutató egyik rövid és hosszú oldalát le
kell törni. A falak és a laminált padló között kb. 12 mm szegélyt kell biztosítani távtartó ékek segítségével.
A (2)-es panelt szintén egy rövid és egy hosszú oldalon kell letörni. Az (1)-es és (2)-es panel egymáshoz nyomásával biztosítsa, hogy a két panel a lehető leginkább
egyező magasságban csatlakozhasson egymáshoz (vegye figyelembe a nyíl irányát! [20]). Ebben az esetben végezetül egy enyvcsíkot kell felvinni az (1)-es panel
rövid oldalára. Ezt követően az (1)-es panel rövid oldalán lévő (2)-es panelt lehetőleg élszimmetrikusan és egyező magasságban kell felhelyezni. [17].
Az első sor valamennyi paneljét a fenti lépésekkel analóg módon kell összekapcsolni egymással. Az első sorban lévő , [20]-as ábrán szereplő utolsó (3)-as panelt egy
fűrésszel úgy kell lerövidíteni, hogy körülbelül 12 mm-es távolságra legyen a szomszédos (itt a jobb oldali) faltól.
Második és további sorok:
A (4)-es panel hosszát fűrésszel úgy kell lerövidíteni, hogy rövidebb legyen az (1)-es panelnél, de legalább 300 mm hosszú legyen.
A (4)-es panel horonyszélét az egyik hosszú oldalon le kell törni. A rövidebb oldalon található horonyszélnek a jobb oldalon kell lennie.
Az (4)-es és (1)-es panel egymáshoz nyomásával biztosítsa, hogy a két panel a lehető leginkább egyező magasságban csatlakozhasson egymáshoz. Ebben az esetben végezetül egy enyvcsíkot kell felvinni az (1)-es panel hosszú oldalára azon a szakaszon, amelyre a (4)-es panelt el kívánja helyezni. Ezt követően az (1)-es panel
hosszú oldalán lévő (4)-es panelt lehetőleg élszimmetrikusan és egyező magasságban kell elhelyezni. A bal oldali két rövid oldalnak szintén megközelítőleg élszimmetrikusnak kell lennie.
A (5)-ös panel horonyszélét az egyik hosszú és az egyik rövid oldalon le kell törni. A rövidebb oldalon található horonyszélnek a jobb oldalon kell lennie.
A további fektetések során a fent ismertetett munkalépéseket kell ismételni.
Megjegyzés: A szabályos hajópadló-mintához az (1)-es, (8)-as, (16)-os stb. paneleket, valamint a (4)-es, (12)-es, (19)-es stb. paneleket azonos hosszúságban kell
lefektetni.
A hajópadló-mintát a fenti lefektetési sémához hasonlóan 314 x 628 mm-es formátumban is le lehet fektetni.
A panelek sorrendjét ill. számát a fektetés során a helyiség geometriájának megfelelően ki kell igazítani.
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Kazetta-minta:
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6
9
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7

157 x 628 mm
6.2 x 24.7"
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8
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4

2
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5
3
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314 x 628 mm
12.4 x 24.7"

Az alábbi munkalépések a [21a] ábrán látható sémára vonatkoznak. Eltérően tájolt lefektetési irány vagy eltérő helyiséggeometria esetén a munkalépéseket ennek
megfelelően módosítani kell.
1. kazettasor – Első kazetta – (1) - (4) panel.
Az (1)-es panelt a helyiség hátsó sarkába kell helyezni. Ezt megelőzően a horonyszélét a helyiség két fala felé mutató egyik rövid és hosszú oldalát meg kell szakítani.
A falak és a laminált padló között kb. 12 mm szegélyt kell biztosítani távtartó ékek segítségével.
Szakítsa meg a (2)-es panel horonyszélét az egyik hosszú és az egyik rövid oldalon. Az (2)-es és (1)-es panel egymáshoz nyomásával biztosítsa, hogy a két panel
a lehető leginkább egyező magasságban kapcsolódhasson egymáshoz. Ebben az esetben végezetül egy enyvcsíkot kell felvinni az (1)-es panel hosszú oldalára. Ezt
követően az (1)-es panel hosszú oldalán lévő (2)-es panelt lehetőleg élszimmetrikusan és egyező magasságban kell felhelyezni. [17]. Az (1)-es és (2)-es panel rövid
élének szintén élszimmetrikusnak kell lennie.
A fenti lépésekkel analóg módon végezze el az első kazetta (1) - (4) paneljének egymással történő összekapcsolását.
1. kazettasor – Második kazetta – (5) - (8) panel.
A második kazetta az első kazettához képest 90°-ban van elforgatva.
Az (5)-ös panelt egy rövid és egy hosszú oldalon le kell törni. Az (5)-ös panel első kazettához nyomásával biztosítsa, hogy a panelek a lehető leginkább egyező
magasságban kapcsolódhassanak egymáshoz. Ebben az esetben végezetül egy enyvcsíkot kell felvinni az (1) - (4) panelek rövid oldalára. Az (5)-ös panelt ezután
lehetőleg élszimmetrikusan és egyező magasságban kell az első kazettára felhelyezni [17]. Az (1)-es panel hosszú szélének és az (5)-ös panel rövid szélének szintén
élszimmetrikusnak kell lennie, azaz az 1. és 2. kazettának egybe kell esnie.
A fenti lépésekkel analóg módon végezze el a második kazetta (6) - (8) paneljének egymással történő összekapcsolását. A fent leírt eljárásokat az összes következő
kazetta és kazettasor esetében meg kell ismételni. Térhatárolók (falak) esetén a paneleket megfelelően le kell rövidíteni. Az összes panel és a fal közötti távolságnak
mindig 12 mm-nek kell lennie (használjon távtartó éket).
A hajópadló-mintát a fenti ábrához hasonlóan 314 x 628 mm-es formátumban is le lehet fektetni [21b].
A panelek sorrendjét ill. számát a fektetés során a helyiség geometriájának megfelelően ki kell igazítani.
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8 méternél hosszabb vagy szélesebb fektetési területek illetve sokszögletű helyiségek esetén (legalább 20 mm szélességű) távtartó fugára van szükség [22].
A padló csak ekkor képes időjárási változások esetén megfelelően tágulni vagy összehúzódni. Kérjük, ezt több helyiség között történő fektetés esetén is vegye figyelembe. Ebben
az esetben a felületeket az ajtókereteknél kell megszakítani.
A mozgó fugák megfelelő profilok segítségével szakszerűen letakarhatók.
A tágulási hézagokat nem szabad kábellel, vagy egyéb anyaggal kitölteni. Kérjük, vegye
figyelembe az ATV DIN 18365 szabvány előírásait. Az alapzat mozgó és peremfugáit nem
szabad szorosan csatlakoztatni, ellenkező esetben azok funkciója korlátozott lehet.
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A mozgó fugákat konstruktív módon, azonos mozgási lehetőséggel kell átvenni.
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Fűtéscsövek részére helyet kell biztosítani a cső átmérőjénél 30 mm-rel nagyobb furatlyuk
számára [23]. Vágja ki a „közdarabot”, enyvezze be, illessze be és rögzítse egy ékkel,
amíg az enyv meg nem szilárdul[24]. Végezetül burkolja be a bemetszéseket takarórózsával.
Rövidítse le az ajtókeretet úgy hogy a lépészaj-szigeteléssel ellátott panel 2 - 3 mm-es
távolsággal alatta helyezkedjen el [25, 26].
A fektetést követően távolítsa el a távtartó éket.
A tökéletes kivitel érdekében rögzítse a szegélylécek bilincseit a falra, egymástól 400 500 mm távolságra, és rögzítse a megfelelő méretre vágott szegélyléceket [27].
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Tisztítás és ápolás
A nem tapadó szennyeződéseket seprű, vagy kemény padló tisztítására alkalmas porszívó
segítségével távolítsa el.
A rendszeres karbantartási tisztításhoz kizárólag az általunk forgalmazott Add2 laminátum-tisztítószert szabad használni.
A politúr és az olyan ápoló adalékot, mint például a viaszt, vagy az olajat stb. tartalmazó
tisztítószerek nem alkalmasak lamináltpadló-felületek kezelésére. A laminált padlót tilos
polírozni [28].
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Törölje le a lépésnyomokat és a szennyeződéseket egy jól kicsavart, cseppmentes ruhával. A tartós nedvességet minden esetben kerülni kell [28]!
Különös figyelmet kell fordítani a laminált padlón lévő virágcserepekre, vázákra stb. Ezekez használjon nem vízáteresztő alátétet.
A makacs szennyeződések megfelelő tisztító-spray vagy aceton használatával tisztíthatók
és távolíthatók el. Ne helyezzen további tömítéseket a laminált padló felületére.

Figyelem! Védje a padlót a karcolódástól és a benyomódástól! A bejárati területen használjon megfelelően méretezett szennyfogó szőnyeget.

A fából, fémből vagy műanyagból készült bútorlábakat filcpárnákkal kell felszerelni. Az
irodai székeket csak puha székgörgőkkel (DIN 12529) [29] használja, vagy helyezzen alá
a kereskedelemben kapható védőszőnyeget. A fenti utasítások betartása növeli a laminált
padló értéktartását, és általa érvényesíthető a teljes körű garancia.

Felújítás ill. leszerelés

Az úsztatott módon lefektetett laminált padló roncsolás nélküli cseréje vagy szétszerelése a keresztirányú és a hosszirányú ragasztás miatt nem lehetséges. Ezért a panelek a
szerelést követően nem használhatók fel újból.
Az ártalmatlanítást a maradék hulladékkal együtt kell elvégezni.
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