
V INYL  KATALÓGUS



Élettereink meghatározó eleme a padló. Ez az a felület, me-
lyet a legtöbb ráhatás ér, így különösen fontos, hogy olyan 
tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a tartósság, kopá-
sállóság és az egyszerű karbantarthatóság. Mindezek 
mellett természetesen az esztétikum is lényeges, hiszen 
a padló meghatároz, kiemel, hangulatot teremt egy-egy 
helyiségben. Ha mindezek mellett még az is fontos 
szempont az Ön számára, hogy nedvességtűrő, köny-
nyen kezelhető legyen a padlóburkolat, akkor a leg-
jobb választás a vinyl padló lehet az Ön számára!

A megfelelő vinyl padlózat kiválasztása pedig 
fontos döntés, hiszen nagy felületet képez, 
ezért színe, formája, minősége meghatározza 
otthonunk hangulatát és minőségérzetét. A 
legtöbb helyiségben alkalmazhatjuk, a vizes 
helyiségektől a hálószobáig mindenütt. 

Mindezen szempontok figyelembevételével 
dolgoztuk ki vinyl burkolat katalógusunkat, 
melyben biztos, hogy Ön is megtalálja ál-
mai padlóját!

Az újHÁZ Centrum több, mint 20 éve kiemel-
kedő szereplője a magyar építőanyag-keres-
kedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdo-
nú, országos építőanyag-kereskedelmi 
hálózatként széles választékkal rendelke-
zik, felölelve minden olyan terméket, 
amelyre a házépítésnél, a lakásfelújítás-
nál – az alapoktól a tetőig – szükség le-
het. Otthona minőségi építőanyagait ke-
resse szakértő kollégáinknál, az ország 
több mint 80 pontján.



VINYL - A PADLÓZAT ÚJ GENERÁCIÓJA
A vinyl, vagy LVT padló megjelenésében természetes hatású, pedig valójában egy műanyag 
felület. Ennek fő oka a felületének kidolgozásában rejlik, amely kemény érzetet nyújt. Bár 
alapanyaga PVC, de lényegesen tartósabb és jobb minőségű, mint a linóleum. 

A vinyl burkolatok szerkezetében az alapréteg biztosítja a stabilitást, a fotóréteg adja a 
mintázatot, amelyet a PVC és a felületi réteg védi.

Számtalan, a lakás stílusához illeszthető mintázat közül választhat. Alapmotívumok a fa-
hatású, a kőutánzatú és az absztrakt minták, amelyek változatos színekben elérhetőek az 
újHÁZ Centrum kínálatában! 
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RAGASZTÓS KIVITEL

KLIKKES KIVITEL

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

IKONOK, TIPPEK



MÉRET: 
A burkolat fektetésénél kevésbé meghatározó szempont a méret, de az anyagigény meghatározásakor annál fontosabb tényező. Mivel a burkolás 
során igazodni kell a falsarkokhoz, ferde falsíkokhoz, és egyéb kikerülendő „tereptárgyakhoz”, ezért mindig rátartással, min. 10-15 % plusz 
burkolóanyaggal érdemes számolni a burkolóanyag rendelésekor.

VASTAGSÁG:
Technikai szempontból a vinyl padlók négy rétegből álló összetett anyagból készülnek.
Az alapréteg feladata a stabilitás biztosítása. Második a fotóréteg, amely a mintázatot adja. Harmadik a PVC védőréteg, mely a fotófelületet védi. 
Negyedik rész pedig a felületi védőréteg, ami egy rugalmas, elasztikus felület. A rétegek ezen kombinációja biztosítja a jó hang- és hőszigetelést 
és kellemes érzetet ad a lábnak.

KOPÁSÁLLÓSÁG
A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb 
számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk.

PADLÓFŰTÉSHEZ
Ma már nem lehetetlen, ha lakásunkban egy időben szeretnénk a padlófűtés, és a burkolatok melegségét élvezni. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a 
csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik. A katalógusban szereplő vinyl termékek mindegyike alkalmas 
melegvizes padlófűtéshez, 27°C-ig.

GARANCIA
Ha egy gyártó bízik a termékében, garantálja annak tartósságát. De nem mindegy, hogy a használat során milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolóanyag. 
Mivel egy hálószoba burkolata jóval kisebb terhelést kap, mint pl. egy okmányiroda ügyféltere, ezért a meghatározott garancia is két fokozatú. Lakossági 
felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága.

FELÜLETI STRUKTÚRA
Hiába hasonlít egy famintás vinyl lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a 
struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebben adja vissza a természetes fa érzetét, mert az erezetet 
finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlenné tették. Amennyiben a választás a PUR+ felületre esik, a felületkezelésnek köszönhetően 
fényesebb és simább felületet tapasztalhatunk, ezzel megkönnyítve a karbantartást és kiküszöbölve a kezdeti fényezés szükségességét.

CSÚSZÁSÁLLÓSÁG
A fokozottan csúszásveszélynek kitett helységek burkolásakor érdemes figyelembe venni az ide kerülő padlózat extra tulajdonságait is. A padlólapok 
csúszásmentességének cipővel mért értékeit a gyárak egységesen jelölik a dobozokon. Az R9-es jelülés sima felületre utal, melyet mindennapi használtra ajánlunk 
akár a nappaliban, míg az R10-es jelölésű vinylek garantáltan csúszásmentesek, így fürdőszoba vagy konyha burkolására is alkalmas lehet.

IKONMAGYARÁZAT
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IKONOK, TIPPEK

VINYL TIPPEK 

 Tisztításához használható poliuretán felületre gyártott ápolószer. Ennek 

hiányában semleges kémhatású vagy csak enyhén lúgos tisztítószer is alkalmas. 

A vegyszeres felmosást kövesse egy tiszta vizes felmosás, különben száradás 

után a tisztítószer-maradványokon könnyen megtapadnak a szennyeződések.

 A vinyl burkolat felületét fényesebbé vagy mattabbá tehetjük egy utólagos 

poliuretán bevonattal, amely megkönnyíti a takarítást vagy sok év használat 

után felfrissíti a burkolat látványát. Ezt a műveletet bízzuk szakemberre.

 Kültérre, teraszok burkolására ne válasszuk, mert az extrém hőingadozást, a 

csapadékot és a közvetlen napsugárzást nem tűri.

 Az éles tárgyak okozta megkarcolódás elkerülésére ajánlatos védőburkolattal 

ellátni az tárgyak felülettel érintkező részeit.

 Jó tulajdonsága, hogy nemcsak padlót, de falat sőt bútort is burkolhatunk vele. 

Így egyedi összhatást érhetünk el otthonunkban, vagy munkahelyünkön.
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A vinyl lapok lerakása és rögzítése az alapra 

speciális ragasztóval történik. Nem önta-

padós ragasztáskor fontos, hogy vinyl-spe-

ciális ragasztóval dolgozzunk, nem a ha-

gyományos PVC ragasztóval. 

 
Lerakás előtt fontos, hogy szennye-
ződés, zsír és pormentes legyen a 
felület. 

RAGASZTÓS  K IV ITEL
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Baita Blond
Cikkszám: UH-499843

3,800 m2/doboz

2 mm
 1500 mm
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

Baita Taupe
Cikkszám: UH-499846

3,800 m2/doboz

2 mm
 1500 mm
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

Baita Medium
Cikkszám: UH-499845

3,800 m2/doboz

2 mm
 1500 mm
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

RAGASZTÓS VINYL

Baita Blond
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RAGASZTÓS VINYL

Old Oak
Cikkszám: UH-530477

3,900 m2/doboz

2 mm
 1220 mm
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Oak Grey
Cikkszám: UH-530475

4,460 m2/doboz

2,5 mm
 1220 mm
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10+5 ÉV
lakossági

garancia  Melegvizes 27 °C-ig  
R9

  

Pine Rustic Brown
Cikkszám: UH-530474 

4,460 m2/doboz

2,5 mm
 1220 mm

23
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m
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10+5 ÉV
lakossági

garancia  Melegvizes 27 °C-ig  
R9
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Baita dark

RAGASZTÓS VINYL

Pine Rustic Dark Brown
Cikkszám: UH-530476

3,900 m2/doboz

2 mm
 1220 mm
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5+5 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Baita Dark
Cikkszám: UH-499844

3,800 m2/doboz

2 mm
 1500 mm

23
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

PUR+

  

Oak Parquet Classic
Cikkszám: UH-530478

3,900 m2/doboz

2 mm
 1220 mm

23
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m
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5+5 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  



A vinyl burkolatok legkedveltebb típusa a klikk-

es kivitel, melyet egyszerűen egymásba pat-

tintva ragasztás nélkül lehet lerakni. Egyes 

terméktípusok esetében a sérült elemeket 

bármikor könnyen cserélni lehet, ezért érde-

mes tartalék anyagot is vásárolni a későbbi 

javításokra gondolva. Nincs szükség arra, 

hogy a parkettát a padlóhoz ragasszuk, 

mert a klikkes megoldás egyben tartja az 

egész padlófelületet. Nemcsak az újon-

nan kiegyenlített aljzatra lehet fektetni. 

A megfelelő padlóhoz való alátétlemez 

kiválasztásával akár csempére, par-

kettára is tehetjük. 

 
Lerakás előtt fontos, hogy a talaj 
egyenletes legyen. 
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KLIKKES  K IV ITEL
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Empire Pearl
Cikkszám: UH-499841 

2,120 m2/doboz

5 mm
 1461 mm

24
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

Harmony Grey
Cikkszám: UH-578979

1,74 m2/doboz

4 mm
 1220 mm

17
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10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Oak Light
Cikkszám: UH-530471 

3,460 m2/doboz

3,5 mm
 1220 mm

17
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m
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10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

KLIKKES VINYL

EmpirE pEarl

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában!SPC
VINYL
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KLIKKES VINYL

Sunset Beige
Cikkszám: UH-578977

1,74 m2/doboz

4 mm
 1220 mm

17
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10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Daintree Brown
Cikkszám: UH-499839

2,120 m2/doboz

5 mm
 1461 mm

24
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

Empire Blond
Cikkszám: UH-499840 

2,120 m2/doboz

5 mm
 1461 mm

24
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m
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15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

SPC
VINYL

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában!
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daintrEE Brown

KLIKKES VINYL

Sandy Beige
Cikkszám: UH-578976

1,74 m2/doboz

4 mm
 1220 mm
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10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Oak Classic
Cikkszám: UH-530473

3,460 m2/doboz

3,5 mm
 1220 mm

17
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m
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10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Oak Parquet Light
Cikkszám: UH-530472

3,460 m2/doboz

3,5 mm
 1220 mm

17
8 

m
m

 
10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

SPC
VINYL

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában!
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KLIKKES VINYL

Ash Grey
Cikkszám: UH-578975

1,74 m2/doboz

4 mm
 1220 mm
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10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Light Grey
Cikkszám: UH-530469

3,460 m2/doboz

3,5 mm
 1220 mm

17
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Élettartam
lakossági

garancia
 Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Coffee Brown
Cikkszám: UH-578978

1,74 m2/doboz

4 mm
 1220 mm

17
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m
m

 
10 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában! SPC
VINYL

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában! SPC
VINYL
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light grEy

KLIKKES VINYL

Pine Natural Light
Cikkszám: UH-530468 

3,460 m2/doboz

3,5 mm
 1220 mm

17
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m
m

 

Élettartam
lakossági

garancia
 Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  

Linley
Cikkszám: UH-499842

1,860 m2/doboz

5 mm
 1239 mm

21
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m
m

 
15 ÉV

lakossági
garancia  Melegvizes 27 °C-ig  

R10

 

PUR+

 

Dark Brown
Cikkszám: UH-530470

3,460 m2/doboz

3,5 mm
 1220 mm

17
8 

m
m

 

Élettartam
lakossági

garancia
 Melegvizes 27 °C-ig  

R9

  



LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – RAGASZTÓS KIVITEL 
LERAKÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK:
A padlóburkolat szabályozott hőmérsékletű helyiségekbe telepíthető. A hőmérsékletnek 15 °C és 25 °C tartományban kell 
maradnia. A telepítést követően megengedett hőmérséklet tartomány: 20 °C (pl.: + 10 °C és + 30 °C ° között). A méretbeli 
eltérések elkerülése érdekében a terméket ugyanolyan körülmények között kell tárolni, mint amelyek a telepítés helyszínén 
várhatóak. Amennyiben a terméket 12 °C feletti hőmérsékleten tárolták, le kell szedni a raklapról és egymásra rakás nélkül kell 
tárolni (kevesebb, mint 5 doboz egymásra helyezve)

Amennyiben a terméket 12 °C alatti hőmérsékleten tárolták, a dobozokat ki kell nyitni és a lapokat szét kell teríteni azon a területen, 
ahova telepíteni kívánja. Ez által az LVT lapok gyorsabban akklimatizálódnak.  

Hordozó felület: A padló felületén nem lehetnek egyenetlenségek, az illesztéseknek nem szabad bemélyedniük. Ellenkező esetben 
fel kell tölteni kiegyenlítővel az egyenetlenségek megszüntetése érdekében. Minden hanggátló vagy egyéb meglévő réteget el kell 
távolítani. Teljes eltávolítás vonatkozik ragasztott parkettára, textil padlóburkorlatra,  úszó parkettára, laminált padlóburkolatokra.

ELŐKÉSZÍTÉS: 
A felületeket körültekintően kell előkészíteni annak érdekében, hogy minden szennyeződést, cementhabarcsot, kezeléshez használt 
terméket vagy bármilyen egyéb idegen testet eltávolítson a felületről.

Aljzat kialakítása: Amennyiben a hordozófelület nem felel meg a követelményeknek, aljzatkiegyenlítőt kell használni:
• Amennyiben a hordozófelület nedvességtartalma < 4,5%, a  hézagkiöntésnek meg kell felelnie a P3 előírásoknak. 
• Amennyiben a hordozófelület nedvességtartalma 4,5% és 7% közötti tartományban van, kiegyenlítő keveréket vagy különleges 
   alapozót kell használni (Forduljon a kiegyenlítő keverék gyártójához) 
• Amennyiben a hordozófelület nedvességtartalma > 7%, javasoljuk egy nedvességeltávolító kezelés alkalmazását az aljzatkiegyenlítő   
   felhordása előtt. 
Kalcium-szulfát folyékony esztrich esetén a megengedhető nedvességtartalom < 0.5 %.

LERAKÁS: 
Legalább 24 órával a telepítést megelőzően vegye ki a lapokat a dobozból. Tárolja lapos és egyenletes felületen abban a helyiségben, ahova 
később a lerakását tervezi.

ragasztós
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Lerakás padlófűtéses helyiségekben
A fűtési rendszer tulajdonosának be- majd ki kell kapcsolnia a padlófűtési rendszert az NF P 62-203 (DTU 53.2) 6.2.4. cikkelyének előírásai 
szerint. A padlóburkolat rendszerelőírásoknak megfelelő lerakását megelőzően a hordozófelület természetes kiszáradása kiegészíthető a fűtési 
rendszer fokozatos bekapcsolásával. Kérjük, figyeljen arra, hogy 48 órával a padló előkészítésére szolgáló keverék felhordását megelőzően 
már ki kell kapcsolni a fűtést.

Ragasztás: Alkalmazása egyszerű ragasztással történik. Használjon vízbázisú diszperziós ragasztót, amelyet finom fogazású kenőlapáttal kell 
felhordani. 

Fedés: kb. 300 / 350 g/m2, A2 típusú kenőlapát (TKB specifikációk). A fenti fedési érték megtartása érdekében szükség szerint cserélje a 
kenőlapátot. 

Figyelem: Zárt erkéllyel, nagy ablakokkal vagy tetőablakkal rendelkező helyiségek esetén ajánlatos kikérni a ragasztó gyártójának 
véleményét a felhasználható ragasztóval kapcsolatban.

Simítás:
A simítást két szakaszban kell elvégezni: 
• Kézi, egy simítóprés segítségével;
• Egy simító henger segítségével a teljes felületen, a lerakást követően

HASZNÁLATBA VÉTEL:
• A frissen lerakott felületre csak 48 óra elteltével ajánlatos rálépni és üzemszerűen használni.  
• Szerelvények és bútorok csak 72 órával a lerakást követően telepíthetők. 
• Tilos gumiból készült végek használata a bútorok lábain. 
• Padlófűtés esetén várjon 7 napot mielőtt újra bekapcsolja a fűtést.

ÁPOLÁS TISZTÍTÁS
A vinyl padlólapok tisztítása egyszerű és gyors. A felületi port finom szőrű partvissal vagy porszívóval távolítsuk el. Ezt követően 
nedves, tisztítószeres moppal vagy felmosóronggyal töröljük át. Lehetőleg semleges kémhatású, vagy enyhén alkoholos tisztítószert 
alkalmazzunk. Erős, illetve súroló, karcoló hatású szereket ne használjunk! A felületet vaxolni nem szükséges! A bútorok lábain 
lehetőleg használjunk puha alátéteket. A bútor, illetve székgörgők hatásainak a felület jól ellenáll!
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klikkes LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – KLIKKES KIVITEL 
LERAKÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK:
Kerámia burkolat esetében a fogadófelületnek síknak kell lennie, és a fugák nem lehetnek 4 mm-nél szélessebbek, ellenkező 
esetben töltse ki őket megfelelő segédanyaggal. Betonaljzat esetében amennyiben szükséges, végezzen aljzatkiegyenlítést, majd 
csiszolja és portalanítsa a felületet. Padlóburkolat lerakása megfelelően szabályozott hőmérsékletű beltéri helyiségek burkolására 
javasolt, melynek hőmérséklete 15 °C és 25 °C közötti. burkolás utáni elfogadható hőmérséklet: +10 °C-tól +30°C-ig. E hőmérsékleti 
érték felett vagy alatt a terméket megfelelő ragasztóval kell leragasztani, mely a szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenáll.

ELŐKÉSZÍTÉS:

• aljzat előkészítés
A burkolatot sík, tiszta, száraz, nedvességtől mentes kemény aljzatra kell fektetni.
- Aljzat egyenetlensége < 5 mm 2 méteren belül
- Aljzatban lévő egyenetlenség > 1 mm minden 20 cm-en belül
-  Az aljzatnak síknak kell lennie.
Az aljzat nedvesség tartalma nem haladhatja meg a 7%-ot, melyet karbidos teszttel (CM) vizsgálunk. Továbbiakért keresse a részletes 
tájékoztatókat.

• előkészületek új aljzat esetén
A felületet megfelelően készítse elő, eltávolítva bárminemű szennyeződést és idegen elemet. Amennyiben az aljzat nem felel meg a 
követelményeknek, alkalmazzon aljzatkiegyenlítőt:

LERAKÁS:
Az elemeket a burkolandó helyiségben tároljuk, minimum 24 órával a fektetés előtt. A szín különbözések és a minta ismétlődésének elkerülése 
végett keverjük össze az elemeket több, ugyanabból a gyártásból származó dobozból. A helyiség hőmérséklete 15 és 26°C között legyen. E 
hőmérsékleti érték felett vagy alatt a terméket megfelelő ragasztóval kell leragasztani, mely a szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenáll. Az összes 
helyiség esetében, mely nagy méretű ablakokkal van ellátva - és így direkt napfény éri a padlót – fontos tudni a maximális hőmérsékletet, hogy 
ennek megfelelő ragasztót tudjunk applikálni (poliuretán, epoxy, nagy hőmérsékletnek ellenálló akril ragasztó, stb.)
Amennyiben másként nem rendelkezik a helyi előírás, az elemek elhelyezésekor a következő pontokat kövesse:
− Minden elkülönülő helyiséget függetlenként kezeljenek.
− Azonos helyiségben használatos elemek ugyanabból a gyártásból legyenek.
− A burkoló szakember alaposan vizsgálja meg a kiosztást, hogy a következő kritériumoknak megfeleljenek:
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 • A szobákban a padlóelemek a fő ablak irányába nézzenek, hosszában.
 • Folyosókon a forgalom irányában kerüljenek lefektetésre az elemek.
 • A széleknél, a padló elemek szélei, amennyiben lehetséges, mindkét oldalt ugyanakkorák legyenek.
 • A sorok végénél a padló elemek hossza nagyobb legyen, mint 25 cm.
 • Az elemek hossza és az eltolás mértéke > 25 cm.

FEKTETÉS
Két lehetséges fektetési eljárás van:
1.  opció: • Igazítsa az illesztéseket három soronként. Az eltolás minden sorban egyharmada az elem hosszának
   • A sorok végén az elemek hossza > 25 cm.

2.  opció: • Fektetés „rejtett” illesztésekkel: A második sort az előző sorból megmaradt elemmel kezdje.
   • Az elemek hossza és a köztük lévő eltolások > 25 cm.

VÁGÁS 
− Szike segítségével vágja el az elemeket:
 • A szike segítségével egy vagy több vágást végezzen el a padló felületén.
 • Törje ketté a padlót a vágás mentén.
 • Kampóspenge segítségével vágja le az egyenetlen részeket.
−  A szélső elemeken sose hagyjon horonycsapot.

 ÖSSZEPATTINTÁS 
−  Győződjön meg, hogy nincsenek kiálló elemek a csaphornyos szekciónál.
−  Óvatosan illessze a nutot a féderhez.
−  Elemek összeillesztése: gumikalapács segítségével illessze össze az elemeket – először a rövid, majd a hosszanti oldalt.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:
Szike - Mérőszalag – Fém vonalzó – Fém görgő – Gumikalapács 

HASZNÁLAT
A burkolatot fektetés után azonnal igénybe lehet venni. Legyen körültekintő nehezebb bútorok vagy görgős székek  
használata esetén (alatta ragasztás javasolt, vagy padlóvédő fólia használata). Ne használjon gumisapkákat a bútorokon,  
lévén az megfoghatja a PVC felületét.
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – KLIKKES SPC KIVITEL
LERAKÁS:
a klikkes SPC padlólapokat úsztatva kell lerakni. Egyéb rögzítés, vagy ragasztás nem szükséges!

• az aljzat kialakítása: a padlólapokat sima, kiegyenlített aljzatra fektessük. Az egyenetlenség mértéke ne legyen több 3 mm/
m2. Száraz, tiszta, pormentes felületre dolgozzunk. Cementes, beton, fa, rétegelt, vagy farostlemez, kő, kerámia, kemény PVC 
aljzatokra rakható. Régi padlószőnyegre fektetni higiéniai okokból nem ajánlott!

• előkészítés: lerakás előtt a padlólapokat a helyiségben 12 órán keresztül akklimatizálni kell. A lerakás lehetőleg 10 °C és 
30 °C között történjen. A dobozban lévő terméket lerakás előtt ellenőrizni kell! Az esetlegesen szín-, felület-, vagy mérethibás 
lapokat nem szabad lerakni! Az esetleg gyári hibás padlólapokra lerakást követően, utólagos reklamáció nem érvényesíthető!

• úsztatott lerakás: a lapokat a hosszabb oldalukkal a beeső fény irányával párhuzamosan célszerű fektetni. A helyiségben, a 
falak mentén 1 cm-es dilatációsrés biztosítása szükséges, amit távtartókkalalakíthatunk ki. A lapok rövid oldalának illesztéseinél 
legalább 20 cm es eltolást alkalmazzunk. A helység méreteihez igazítsuk a lapok elhelye zését. Előzetes felmérés után döntsük el, 
hogy hosszában vágott, vagy egész lappal indítjuk a lerakást, hogy a túloldalon is megfelelőszélességű lappal zárhassuk a felületet. 
A helyiség egyik sarkából, hosszirányban haladjunka túloldal felé. A helyiség végén az utolsó lapot megfelelő méretre vágjuk a 
megfelelő dilatációs hézag figyelembevételével! A vágott darabot amegfelelő eltolás figyelembevétele mellett, a következő sor 
indításánál felhasználhatjuk. A vágás történhet éles késsel (a lapokat ebben az esetben törhetjük is), vagy fűrésszel. A hangcsillapító 
alátétet külön kell elvágni, hogy a törés, vagy fűrészelés közben ne szakadjon le a felületről! A klikkes illesztésnél először minden 
esetben a hosszanti éleket rakjuk össze. A lapokat a hosszanti él mentén, a rövid oldali élek közvetlen találkozásáig toljuk, majd a 
lapok rövid oldalát a vége felől óvatos ütésekkel klikkeljük össze. (a forgalmazók ezt rövid videón be is tudják mutatni) A padlóból 
kiálló csöveknél megfelelő hézagolással fúrhatunk, vagy fűrészelhetünk. Az ilyen helyeken, esztétikus takarógallér, vagy színben 
megfelelő rugalmas hézagkitöltő használata ajánlott. A lerakás végén a falak mentén távolítsuk el a távtartókat és alakítsuk 
ki a szegélyzést! A lábazati szegélyt mindig a falhoz és nem a padlóhoz rögzítjük!

ÁPOLÁS, TISZTÍTÁS:
az SPC vinyl padlólapok tisztítása egyszerű és gyors. A felületi port finom szőrű partvissal vagy porszívóval távolítsuk el. Ezt 
követően nedves, tisztítószeres moppal, vagy felmosóronggyal töröljük át. Lehetőleg semleges kémhatású, vagy enyhén alkoholos 
tisztítószert alkalmazzunk. Erős,illetve súroló, karcoló hatású szereket ne használjunk! A felületet vaxolni nem szükséges! A 
bútorok lábain lehetőleg használjunk puha alátéteket. A bútor, illetve székgörgők hatásainak a felület jól ellenáll!
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80 PONTJÁN
AZ ORSZÁG TÖBB MINT

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak 

vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek, ennek 

feltételeiről érdeklődjön közvetlen kereskedéseinkben.

A kiadványban feltüntetett információk változásának jogát 

fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem 

vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.
Kereskedésünk az Ön közelében:

ujhazcentrum.hu

Magyarország meghatározó országos építőanyagkereskedelmi  hálózata


