TRÓPUSI FAFAJOKBÓL KÉSZÍTETT CSAPHORNYOS PARKETTÁK LERAKÁSA ÉS HASZNÁLATA
A PARKETTA NEDVESSÉGTARTALMA: 7 -11%
A TERMÉK JELLEMZŐI: A parkettagyártáshoz használt trópusi fafajokból tartós, jó hő- és
hangszigetelő képességű, divatos, színvilágában gazdag, könnyen tisztítható padlóburkolat
készíthető. A faanyag allergiát nem okoz, a lakótérben a légnedvesség természetes
szabályozója, a napsugárzás hatására színe változik. A természetes faanyag erezete, színe,
fizikai- mechanikai tulajdonságai a termőhely és a klimatikus viszonyok függvénye. A
csaphornyos parkettákat az MSZ EN 13226 számú szabvány előírásainak megfelelően, csap,
és horony kialakításával gyártják. A kötegekben a parketták egyoldalasak (a csap és a horony
mindig azonos oldalra és végre kerül), ezért csak futó mintában rakható.
LERAKÁSI ÚTMUTATÓ
A beépítés előtt ellenőrizze a parketta nedvességtartalmát, méreteit, minőségi osztályát,
amennyiben hibás kötegeket vagy parkettákat talál, kicserélheti a kereskedőjénél. A hibás és
sérült elemek lerakása a garancia elvesztését jelenti. A parketta lerakás megkezdése a
termék műszaki állapotának és látványának elfogadását jelenti. A parketta a betonaljzatra
ragasztható, vakpadlóra szegezhető és ragasztható is. Bízza szakemberre a parketta
lerakását!
A beépítés előtt ellenőrizze az aljzat szilárdságát, egyenletességét, hőmérsékletét és
nedvességtartalmát, a felületet tisztítsa meg, a szennyeződéseket távolítsa el. A parketta
optimális nedvességtartalma 9%, a helyiség levegőjének relatív páratartalma 45-60%,
hőmérséklete 16-22 °C kell egyen. Az aljzatbeton nyomószilárdsága legalább 30 MPa,
nyírószilárdsága 35 Mpa, nedvességtartalma legfeljebb 2% - az anhidrit aljzaté 0,5% -,
hőmérséklete legalább 15°C legyen. A bontatlan parketta kötegeket szobahőmérsékleten,
legalább 48 órán keresztül akklimatizálja. Az aljzat vízszintestől mért egyenetlensége 2
méterenként egyik irányban sem haladhatja meg a 2 mm-t. A nedvességtartalom változására
zsugorodó és dagadó parketta méretek miatt a fal és kerámia burkolatok és küszöbök
csatlakozásánál méterenként 5 mm, de legfeljebb 15 mm tágulási hézagot kell hagyni. Nagy
padlófelületeknél a szélesség minden méterére további 2 mm tágulási hézag ajánlott. A
trópusi fafajokból készült parketták ragasztásához poliuretán alapú ragasztó használata
ajánlott. A felületkezelést végezheti lakkal vagy olajjal. A parketta csiszolása és
felületkezelése előtt - a ragasztóanyagból a parkettába vitt nedvesség elpárolgásáig, a
faanyagban felhalmozódott feszültségek kiegyenlítődéséig - pihentesse a burkolatot. A
csiszolt parkettára hordjon fel két alapozó réteget, a fugákat az alapozó lakkal kevert
csiszolatporral vagy a kereskedelemben forgalmazott fugázó anyaggal tömítse ki. A
ragasztás és felületkezelés munkafázisaiban kövesse a ragasztó- és felületkezelő anyag
gyártójának útmutatásait. Kifogás bejelentésekor a mérési jegyzőkönyvet, építési naplót
mellékelni kell. Kérdések vagy kétségek esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK
A fa higroszkopikus, a környezeti feltételek minden változására reagáló anyag: a levegő
nedvességtartalmának növekedésével nedvességet vesz fel, dagad; a nedvességtartalom
csökkenésével nedvességet veszít, zsugorodik. Amennyiben a légnedvesség tartósan túl
magas vagy alacsony - a méret- és alakváltozás változás hatására - a padlóburkolaton
hézagok, repedések keletkezhetnek.
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A burkolati hibák elkerülésére a helyiségben olyan klimatikus feltételeket kell teremteni,
amely biztosítja az emberi tartózkodás optimális körülményeit, a 45 - 60% relatív
légnedvességi állapotot és a 18 - 22 °C hőmérsékletet. Télen a levegő nedvességtartalma
jelentősen lecsökken, ezért a lakótérben a páratartalmat (elektromos) párologtató
berendezéssel szabályozni kell. A klímával felszerelt terekben is előfordulhat túl alacsony
légnedvesség, ezért itt is ügyeljen az optimális légnedvességi állapot fenntartására.
Tisztítás és ápolás
A padlófelület kezelését és ápolását a padló igénybevételének megfelelően végezze. Fontos,
a padlófelületet karcoló porszemcsék, szennyeződések eltávolítása. A bejárat elé helyezett
lábtörlővel elkerülheti a homokszemcsék és más hasonló szennyeződések felhordását. A napi
ápoláshoz elegendő a partvissal vagy porszívóval végzett portalanítás. A padlófelület
élettartamát a szék- és bútorlábak alá ragasztott filcalátét meghosszabbítja. A parkettán
tűsarkú cipővel ne közlekedjen. A parkettát vízzel ne árassza el, a felületre ömlött vizet
azonnal törölje fel. A lakkozott, olajozott, viaszolt parketta ápolásához használja a gyártó által
ajánlott ápoló szereket. Ne alkalmazzon szilikon tartalmú tisztítószert!
A felületek nedves tisztítását, portalanítását a lehető legkevesebb vízzel végezze, a törlőruhát
vagy a felmosófejet használat előtt alaposan csavarja ki. Az elhasználódott parketta felülete
csiszolással és felületkezeléssel többször felújítható. Az ápolási és használati előírások
betartása meghosszabbítja a padlóburkolat élettartamát, mérsékli a faanyag természetes
méret- és alakváltozásából adódó kockázatokat. Tekintettel arra, hogy az eladó a lerakott
parketta klimatikus viszonyait nem tudja ellenőrizni, ezért a faanyag természetéből eredő
alakváltozás nem képezheti kifogás tárgyát.
Figyelem: Amennyiben a parketta speciális igénybevételnek lesz kitéve (fürdőszobai
használat stb) minden esetben kérje a forgalmazó tanácsát!
A parkettát az MSZ EN 13226 szabvány és a CE minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint
gyártották.

