TRÓPUSI FAPADLÓ
A TERMÉK LEÍRÁSA
KESKENY ÉS SZÉLES OLDALAKKAL RAKHATÓ PARKETTA.
Ipari parketta „AVANGARD” PN – EN14761
RELATÍV NEDVESSÉGTARTALMA: 7-11%
A TERMÉK JELLEMZŐI
A fa egy természetes növényi anyag. Minden elem és szállítási tétel származásától függően különböző
díszítési, fizikai és vegyi tulajdonságokkal bírhat. Az ipari parketta tekintetében nem alkalmazzák a
szín-, a csomó és a fafelépítésére vonatkozó korlátozásokat. Megengedhető a szíjács és színes foltok
előfordulása. Az ipari parketták gyakran készülnek más termékek (svédpadlók) gyártása során
visszamaradt alapanyagokból, ezért azok tartalmazhatnak olyan részeket, melyeken a más
felhasználásra szánt termék kialakításának nyomai láthatóak. Ez nem befolyásolja az ipari parketták
szerelhetőségét vagy élettartamát.
A fa jó hőszigetelő, hangszigetelő anyag, természetes légnedvesség szabályozó tulajdonságokkal
rendelkezik, nem okoz allergiát.
FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ
Kérjük, hogy a beépítés előtt ellenőrizze az anyagot! Az esetleges észrevételeket a parketta
lerakása előtt jelezze a kereskedőnek. A szerelés elkezdése az anyag műszaki állapotának és
külsejének elfogadását jelenti. A parketta lerakását szakemberre bízza. Minden egyedi
esetben a szakembernek ellenőriznie kell az aljzat szilárdságát és egyenletességét, értékelnie
kell a lerakási feltételeket, felhasználható anyagot, valamint a potenciális használat
feltételeit és javasolnia kell a megfelelő eljárást. Véleményének megfelelően szükségessé
válhat az aljzat megfelelő paramétereinek elérését célzó tulajdonságainak javítása, a
parketta és / vagy helyiség és a szerelésre szánt alapzat pihentetése a környezet és a fa
közötti optimális higroszkopikus egyensúly biztosítása céljából, stb. A beépítésre szánt
parketta optimális nedvességtartalma kb. 9%, a helyiség levegőjének páratartalma 45-60%,
az aljzat hőmérséklete min. 15°C, míg a levegő hőmérséklete 16-22 °C kell legyen. Az
aljzatbeton nyomószilárdsága legalább 30 MPa, nyírószilárdsága 3,5 MPa,
nedvességtartalma legfeljebb 1,8% cement aljzat és 0,5% CM az anhidrid aljzat esetén
legyen. Az aljzat megfelelő hő- és vízszigeteléssel készüljön! A fűtőcsöveket gondosan
szigetelni kell úgy, hogy a felület hőeloszlása egyenletes maradjon és mind a kivitelezés,
mind pedig az üzemeltetés során a padló hőmérséklete ne legyen magasabb, mint 27 Celsius
fok.
A parketta beépítése előtt az alap megfelelő előkezelést igényel. A padlószélek és a fal
között, ajtótokok mellett és kerámia burkolatok csatlakozásánál tágulási hézagokat
(dilatációs hézag) kell hagyni. A lerakott padlószélesség folyóméterenként kb. 5 mm-es, de
legfeljebb 15 mm-es tágulási hézagot kell képezni. A fektetés után egy technológiai szünetet
kell tartani (a feszültségek és nedvességtartalom kiegyenlítése céljából), mely időtartamát a

szerelést végző szakember az elvégzett nedvességtartalom és hőmérséklet mérések alapján
határozza meg. Utána a padlót többszöri csiszolásának és simításának vetik alá. A padló
kikészítése lakkozás vagy olajozás által történhet. Minden alkalommal a lakkpróbát el kell
végezni! A padló szerelésénél és felületkezelésénél a parkettához való vegyi anyagokat neves
gyártóktól ajánlatos használni és a gyártói használati utasításokat pontosan betartani.
HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK
A tömörfa parketták, mint 100%-ban természetes és higroszkopikus anyagok a változó környezeti
hatásokra reagálnak. A fa a levegő nedvességtartalmát veszi fel és annak növekedésével dagad,
illetve 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 légköri feltételeket kell teremteni, melyek biztosítják
az emberi tartózkodás optimális körülményeit, a 45 - 60% relatív légnedvességi állapotot és a 18 22°C hőmérsékletet. Legnehezebb ebből a szempontból a téli időszak, amikor a levegő
nedvességtartalma jelentősen csökken. Ekkor a lakótérben a páratartalmat leginkább elektromos
párologtató berendezéssel kell szabályozni. A klímával felszerelt terekben is előfordulhat a túl alacsony
légnedvesség jelensége.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A padlófelület kezelését és ápolását a padló igénybevételének megfelelően végezze. A napi ápoláshoz
elegendő a porszívóval végzett portalanítás vagy felsőprés. A homokszemcséket vagy
szennyeződéseket azonnal el kell távolítani, mivel a padló karcolását és gyorsabb elhasználódását
okozhatják. A padlófelület élettartamát a szék- és bútorlábak alá ragasztott filckorong
meghosszabbítja. A parkettát vízzel ne árassza el, a felületre ömlött vizet azonnal törölje fel. A
felületek nedves tisztítását, portalanítását a lehető legkevesebb vízzel végezze (a törlőruhát vagy a
felmosó mopot használat előtt alaposan csavarja ki). Az elhasználódott tömör fa parketta felülete
csiszolással és ismételt lakkozással vagy olajozással többször felújítható.
A fenti ápolási és használati előírások betartása meghosszabbítja a fapadlóburkolat élettartamát,
mérsékli, bár nem küszöböli ki teljesen a faanyag természetes méret- és alakváltozásából adódó
kockázatokat. Tekintettel arra, hogy az eladó a lerakott parketta légköri viszonyait nem tudja
ellenőrizni, ezért a faanyag természetéből eredő alakváltozás nem képezheti a reklamáció
tárgyát.

