TIPPEK ÉS TANÁCSOK
Fontos tudnivalók a parkettázásról

PALMA PARKETTA CSALÁD
A parketta és a laminált padló hazánkban is nagy népszerûségnek örvendenek, hiszen higiénikusak,
könnyen ápolhatók és rendkívül esztétikusak. Ráadásul egyes parkettatípusok (pl. szalagparketta)
és a laminált padló saját kezûleg is könnyen lerakhatók.

Mire kell elsôsorban ügyelnünk a parketta lerakásánál?
A parketta lerakását két döntô szempont határozza meg:

1. Milyen típusú parkettát kíván lerakni?

2. Mibôl készült az aljzat?

A felületkezelés módja szerint kétféle parkettát különböztetünk meg:
✔ lakkozott vagy más néven készparketta
✔ lakkozatlan (nyers)parketta
A hosszú szalagparkettát és a laminált padlót általában
úsztatva fektetjük, azaz csak a nútolásnál ragasztjuk
össze ôket. Az egyéb parketta fajtákat telibe kell
ragasztani, vagy a vakpadlóhoz (párnafához) rejtve
szögezni. (Ezt a munkát célszerû szakemberre bízni.)

Megkülönböztetünk szívóképes (beton, cement,
stb.), és nem szívóképes (kerámia, mûkô stb.)
aljzatokat. Ez a tulajdonság döntôen befolyásolja
a ragasztóválasztást. Az aljzat minden esetben
legyen:
✔ sima
✔ tartósan száraz
✔ tiszta, pormentes
✔ repedésmentes
✔ zsír- és olajfoltoktól mentes
✔ megfelelô húzó- és nyomószilárdságú



ELÔKÉSZÜLETEK A LAMINÁLT
PADLÓ FEKTETÉSÉHEZ
Amire szüksége van:

A parkettán és a szegôlécen kívül ezekre a szerszámokra lesz szükség:
✔ kalapács
✔ ütôfa (fa vagy mûanyag) – hogy ne közvetlenül a parkettát üssük
✔ fafûrész vagy kézi körfûrész
✔ faékek – a faltól való távolság megtartásához
✔ szorítóvas – az elemek lehetô legszorosabb összeillesztéséhez, a nehezen hozzáférhetô helyeken is
✔ csatlakozó profilok (pl. hidegburkolathoz történô csatlakozás esetén)
✔ kombinált fogó, csípôfogó, csavarhúzó, spakli
✔ mérôszalag, zsinór, egy nedves törlôkendô…

… és természetesen egy jó ragasztó.

Elôkészületek:
Nagyon fontos, hogy mielôtt nekiállna a laminált padló lerakásának, mindenképpen olvassa el a burkolat
gyártójának útmutatásait. Fontos, hogy a még kötegelt paneleket – néhány nappal a munka megkezdése
elôtt – az adott helyiségben tárolja, klimatizálja.
Lerakás elôtt – egy hosszú léc segítségével – gyôzôdjön meg arról, hogy az aljzat felülete megfelelôen
sima-e. Ha nem, akkor célszerû Ceresit aljzatkiegyenlítô (pl. Padlopon Express vagy Maxi) segítségével az
aljzat egyenetlenségeit megszüntetni.


LERAKÁSI MÓDOK ÉS RAGASZTÓK
Anyagtípus
✔ Szalagparketta
✔ Laminált padló

✔ Tömör nyersparketta
22 mm-es csaphornyos parketta
40 cm hosszúságig (tölgy, akác,
cserbükk, juhar, kôris);
mozaikparketta;
10 mm-es lamella parketta
(25 cm hosszig: tölgy, akác, cser);
ipari parketta;
bütü-faburkolat

Lerakási mód

Ajánlott ragasztó

Úsztatott fektetés
✔ Az elemeket egymással
összeragasztjuk a nút és csapnál
✔ A parketta nincs
az aljzathoz ragasztva (úszik)
Teljes felületû ragasztás
✔ A parkettalécek rögzítése az aljzatra
felvitt ragasztóval történik
✔ Ebben az esetben a léceket tilos
a nút-csap részen összeragasztani
✔ A parketta csiszolását és lakkozását csak
3–10 nap múlva szabad megkezdeni
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ÚSZTATOTT FEKTETÉS
Az úsztatott fektetés azt jelenti, hogy a laminált padlószálakat nem az aljzathoz ragasztjuk, hanem csak a nútba
juttatunk ragasztót, így illesztjük össze az elemeket. Ehhez ajánljuk:

Pattex Palma Nút és csapragasztó
A Palma Nút és csapragasztó speciálisan a nútolt ragasztáshoz (úsztatott fektetés) ajánlott, D3 vízállósági
mutatóval rendelkezô ragasztó. A praktikus 750 grammos csomagolás 20–25 m2 laminált padló ragasztásához
elegendô. Padlófûtés esetén is alkalmazható.

TELJES FELÜLETÛ RAGASZTÁS
Ennél a lerakási módnál a parkettát nem nútban ragasztjuk össze, hanem közvetlenül az aljzathoz
rögzítjük. Ezt a munkát bízza szakemberre! Az erre a célra javasolt parkettaragasztó:

Pattex Palma Parketta Plusz
A Pattex Palma Parketta Plusz alkalmas hagyományos, átlagos méretû lakkozatlan csaphornyos-,
10 mm-es lamella-, mozaik-, ipari parketta valamint bütü-faburkolat teljes felületû, nedvszívó
alapra történô ragasztására. Valamennyi európai fafajtához alkalmas: tölgy, akác, cser, bükk,
juhar kôris, stb. – a „Lerakási módok és ragasztók” fejezetben található korlátozásokkal. Jó kezdeti
tapadás és nagy végszilárdság jellemzi, padlófûtés esetén is alkalmazható.
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ÚSZTATOTT FEKTETÉS

1. Elôször helyezzünk el habfóliát, hullámpapírt, vagy parafa betétet
az aljzat teljes felületére, hogy a lépések zaját tompítsa.

2. A laminált padló elemek lerakása csappal elôre (nútos oldalával a
fal felé) történik. A munkálatokat a bejárattal ellentétes oldalon,
a sarokban kezdje meg, balról jobbra haladva. Az elsô sor lerakásánál, a fal mellett tágulási (dilatációs) rést kell hagyni, melyet
ékekkel kell biztosítani.

3. Juttassa a Pattex Palma Nút és csapragasztót a hosszú és rövid
oldalakon található nútba.

4. Ezután a padlólapokat kalapács és ütôfa segítségével üsse össze
úgy, hogy azok pontosan, hézag nélkül illeszkedjenek.



5. A kifolyt ragasztót azonnal törölje le nedves szivaccsal vagy
ruhával, hogy ne maradjon nyoma a parkettán. Lehetséges a
ragasztó félig megszáradt állapotban történô eltávolítása spakli
segítségével is, úgy, hogy a parketta felülete ne sérüljön meg.

6. A sorvégi utolsó elemet feszítôvas segítségével üsse a helyére
és ékelje ki.

7. Az utolsó sornál elôfordulhat, hogy vágnia kell. Ebben segíthet,
ha a parkettát az elôzô sorra helyezi és bejelöli a megfelelô
méretet.

8. A méretre vágott utolsó sort kalapáccsal és feszítôvassal illesszük
a helyére. A faltól mindig hagyjunk kb. 1 cm távolságot, hogy
legyen hely a parketta természetes tágulásának. A munka befejezését
követôen a dilatációs ékeket azonnal távolítsa el a fal melletti résekbôl!


HASZNOS TIPPEK ÉS TANÁCSOK
Fûtéscsövek átvezetése
Ha a laminált lap lerakását a végek közelében fûtéscsô akadályozza, fúrjon bele a csôátmérônél 10 mmrel nagyobb lyukat. Vágja szét a lapot a lyuk közepén és hordjon fel a szétvágott végekre Pattex Palma
Nút és csapragasztót. Illessze a két különálló részt a helyére és rögzítse azokat egymáshoz – szorítóvas
segítségével. Ha a csô a lap közepére esik, fúrjon bele lyukat a fentiek szerint, de a lapot ne vágja ketté.
A falfelôli oldalon vágjon ki a lapból (45°-os szögben) egy darabot, hogy a lapot a csô mentén a helyére
tudja igazítani. Ragassza a kivágott részt a helyére, a megmaradó réseket Pattex Palma Parkettafugázóval
töltse ki.

Küszöb
Célszerû a küszöböknél dilatációs hézagot kialakítani. Így a küszöb alatt a parketta mozogni tud és kisebb
a veszélye annak, hogy a parketta károsodik.



HASZNOS TIPPEK ÉS TANÁCSOK
A Pattex Palma Parkettafugázó felhasználási területe

kôris/juhar
fenyô
bükk

A fal mellett szükségszerûen kialakított tágulási résekbe a szegélylécek mentén különféle
szennyezôdések vagy rovarok kerülhetnek. Ez könnyen megakadályozható a Palma
Parkettafugázó alkalmazásával.
A Palma Parkettafugázó felhasználási területe:
– szerelt ajtók (nyílászárók) esetében az ajtó és a parketta közötti dilatációs rések kitöltése;
– falra ragasztott lábazati szegélylécek alatti dilatációs hézagok rugalmas tömítése;
– a parketta és egyéb burkolat találkozásánál szükséges dilatáció esztétikus kialakítása;
– fûtési csövek környékének réstömítése;
Használata: Tegye a kartust a kinyomópisztolyba és adagoljon megfelelô mennyiségû fugázó
anyagot az illeszkedési- és tágulási résekbe, majd simítsa el azt. A Palma Parkettafugázó hat
különbözô parketta színben kapható. kôris/juhar, fenyô, bükk, tölgy, cseresznye, mahagóni.

tölgy
cseresznye
mahagóni/
merbau

ELÔTTE


UTÁNA

HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL A SZEGÉLYT?
Ha lerakta a laminált padlólapokat már csak a szegélyléceket kell a helyükre ragasztani.
A szegélylécek rögzítéséhez a Pattex Super Fix és az erôs kezdeti tapadással rendelkezô
Pattex Power Fix diszperziós építési-szerelési ragasztókat ajánljuk. Így elkerülheti a fárasztó
fúrást, csavarozást és szögelést. Erôsen görbe falazat esetén, ahol a szegélyléc csak néhány
pontban érintkezik a fallal, szükség lehet a Pattex Palmafix oldószeres építési-szerelési
ragasztó alkalmazására – a kontaktragasztás módszerével. Mindhárom ragasztó idôjárás- és
öregedésálló.

A diszperziós ragasztók alkalmazása:
A ragasztási felület legyen tiszta, megfelelô szilárdságú, száraz és zsírmentes. A Pattex diszperziós építési-szerelési ragasztót pontokban vagy csíkokban vigye fel a falra és illessze helyére
a rögzítendô elemeket, amíg a ragasztó nedves (kb. 15 perc). A fölösleges ragasztó friss
állapotban nedves törlôkendôvel könnyen eltávolítható. Falgörbületek esetén, ha a szegôléc és
a fal között rés marad, azt az átfesthetô Ceresit Festhetô Fali akriláttal tömítse. Ügyeljen arra,
hogy a szegélyt ne ragassza a padló elemekhez! Így a burkolat szabadon mozoghat a tágulási
hézag segítségével, a levegô-páratartalom változása esetén!

10

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A laminált padlóburkolat és a parketta rendszeres ápolására a Pattex Palma
Parkettaápolót javasoljuk. A Palma a parkettázás igazi szakértôje, ezért a termékpalettát a Palma oldószermentes parkettaápoló teszi teljessé, amely védi és ápolja parkettáját. Az ápolószert a parketta használatba vétele elôtt, hígítás nélkül kell felvinni
a felületre. Hagyja hatni néhány percig, majd puha ruhával törölje át. A rendszeres
ápoláshoz hígítsa vízzel az ápolószert! A Palma Parkettaápoló természetes fényt kölcsönöz a parkettának és megvédi a késôbbi makacs szennyezôdésektôl is. Megkönnyíti
a parketta tisztántartását, véd a kopástól, karcolódásoktól és a nedvességtôl. A Palma
Parkettaápolót minden kezelt és natúr fapadlózathoz, parkettához, fából készült
falburkolathoz és laminált padlóhoz is alkalmazható.

Alkalmazás:
1. Elsô alkalommal vigye fel a hígítatlan Palma Parkettaápolót az alaposan megtisztított
parkettára és puha, nedves törlôkendôvel egyenletesen oszlassa el azt a felületen.
2. Rendszeres tisztítás esetén tegyen másfél kupaknyi Palma Parkettaápolót kb. 5 l
vízhez. Nedvesítse meg benne a törlô kendôt, majd jól csavarja ki. Ezzel a nedves,
ápolószeres kendôvel törölje át a parkettát. A parketta így megkapja a szükséges
védelmet és az ápolást alaposan megtisztul.
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