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WOODLOC
®
 5S – A ’NEXT GENERATION’ INNOVÁCIÓ 

A Kährs volt az első gyártó a világon, amely bevezette  
a mechanikus, ragasztás nélküli kapcsolódási rendszert – 
Woodloc®. Az előnyök egyértelműek voltak: egyszerű és gyors 
lerakást tett lehetővé, nem volt szükség ragasztóra, és végül 
tökéletes megjelenést nyújtott. 
 
A Kährs most bevezeti a következő generációt – 

Woodloc® 5S. Ez az új rendszer egy speciális zárócsappal van 
ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a lerakás még gyorsabb 
legyen, és a csatlakozások kb.25%-kal erősebbek, mint az 
elődje esetében. 
Az új csatlakozás azt is lehetővé teszi, hogy akár 75%-kal 
nagyobb területet is le lehet burkolni dilatációs profilok nélkül. 
 
A Woodloc® 5S Kährs padlókat le is lehet ragasztani a beton 
aljazra. A speciális lerakási útmutató letölthető a 
www.kahrs.com oldalon, vagy kérjen segítséget a parketta 
forgalmazójától.

Alkotórészek 
1. Nút 

2. Csap 

3. Zárcsík 

4. Zár elem 

5. Zárnyelv 

A. ábra 

Az elv a Woodloc
®
 5S mögött 

Minden egyes panelnek van egy csúsztatható zárnyelve, ami 

beleilleszkedik a nútba. Amikor a zárnyelv rövid vége a 

furnérozott felület szélénél van, a csatlakozás nyitott pozícióban 

van. B, C. ábra 

Ez azt jelenti, hogy a szomszédos panelen lévő fogak a 

megfelelő pozícióban vannak ahhoz, hogy a paneleket 

egymáshoz csatlakoztassuk, lehetővé téve a csatlakozás 

bezárását. A csatlakozás bezárását mindig a Kährs ütőfa 

használatával kell elvégezni. D, E, F. ábra 

A csatlakozások bezárását mindig a Kährs ütőfa 

használatával kell elvégezni. Az utolsó sor bezárása a Kährs 
lerakó szett segítségével történik. 
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AZ ÚSZTATOTT FAPADLÓK LERAKÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI  

Általános tudnivalók 
A fa higroszkópos anyag, ún. “élő” anyag. Az anyag  
a környezeti páratartalomtól és hőmérséklettől függően beszívja 
vagy kibocsátja a nedvességet. Ez térfogatváltozással jár 
(dagad vagy zsugorodik). Ezért nagyon fontos, hogy legyen 
“dilatációs hézag” vagy “dilatációs profil” a padló és a fal vagy 
más fix berendezési tárgy között, amikor a padló úsztatott 
módon kerül lerakásra. Annak érdekében, hogy a padló  
a lerakást megelőzően ne szívjon be nedvességet, fontos, hogy 
a csomagolást csak közvetlenül lerakáskor nyissák ki. 
 
Sok hiba és károsodás elkerülhető a lerakási útmutató 
tanulmányozásával a lerakás megkezdése előtt, és az abban 
foglaltak figyelmes betartásával. 
 
Fontos tudni, hogy az új építésű ingatlanokban  
a nedvességtartalom viszonylag magas, gyakran még  
a fapadlók lerakásának időpontjában is. 
 
A károsodás elkerülése miatt fontos, hogy a relatív páratartalom 
a lerakás ideje alatt és után kevesebb legyen, mint 60%.  
A szobák és a parketta hőmérséklete legalább 15°C legyen.  
Ezért a fapadlókat nem szabad addig lerakni, amíg más 
iparosok, pl. festők és burkolók nem végeznek a saját 
munkájukkal, és a relatív páratartalom nem megfelelő.  
 
Nedvesség elleni védelem általában nem szükséges olyan 
szerkezetű padlókon, ahol a páratartalom 60% alatt van. 
Emlékezzen rá, hogy az újonnan öntött aljzatok nem felelnek 
meg ennek az elvárásnak, ezért ebben az esetben párazárásra 
mindig szükség van.   

Kötelezően szükséges a párazárás az alábbi aljzatok esetében 
és az ott felsorolt okokból, a korukra való tekintet nélkül: 
 
• betonaljzat, ami közvetlenül érintkezik a talajjal  
• olyan aljzat, ami meleg vagy nedves helyiség fölött van  
(pl.  kazánház vagy mosókonyha) 
• átszellőztetett térrész fölötti szerkezeti aljzat  
• könnyűbeton aljzat 
• padlófűtés 
 
Ha a helyiség relatív páratartalma több mint 90%, a műanyag 
fólia nem nyújt elégséges védelmet párazárásként. 
 
A parkettát mindig soronként lépcsőzetesen eltolva kell 
lefektetni, még az olyan kis helyiségekben is, mint az előszoba. 
A rövid oldalak egyenletes eloszlása teszi lehetővé, hogy  
a padló sík maradjon az évszakoknak megfelelő klímaváltozások 
során is.  
 
A Kährs termékeket és a lerakási módok megfelelnek az AMA 
Hus iránymutatásoknak.  
(a Svéd Építési Szabályozási Rendszer szerint - AMA Hus.) 

 



 
 

Általános előkészületek 

• Tárolja a parketta paneleket a csomagolásukban. 1.ábra 
• Csak akkor nyissa ki a csomagolást, amikor lerakáskor 
szükséges.  
• A padló lerakása előtt figyelmesen olvassa el a lerakási 
útmutatót. 
• Az aljzatnak száraznak, egyenesnek, tisztának és szilárdnak 
kell lennie. 2. ábra. Távolítsa el a szőnyegpadlót. Ha habosított 
polisztirolra (EPS) rakja a padlót, töltse le a leírást Aljzattal 
szembeni követelmények és padlófűtés a www.kahrs.com 
oldalon, vagy kérdezze meg a parketta forgalmazóját. 
• Ellenőrizze, hogy az aljzat vízszintes és egyenletes legyen  
2 m-es és 0.25 m-es ellenőrző távolságonként. Ha az 
egyenetlenségek nagyobbak, mint ±3 mm a 2 m-es hosszon, 

vagy ±1.2 mm a 0.25 m-es hosszon, a padlót először ki kell 
egyenlíteni. A Kährs elfogadja az 1 m-es hosszúságot is.  
A tolerancia ebben az esetben ±2 mm. 3. ábra. 
• Ellenőrizze az aljzat nedvességét. A frissen öntött,  
a könnyített szerkezetű, a talajon elhelyezett beton, illetve 
szerelvények fölé függesztett beton tartóelemekből álló, esetleg 
padlófűtéssel ellátott alapokra először 0,2 mm vastagságú, az 
öregedésnek ellenálló polietilén (PE) fóliát kell fektetni  
a nedvesség elleni védelemként. A fóliát legalább 200 mm-es 
átfedéssel fektesse le. Az aljzatot alaposan tisztítsa meg  
a penészedés elkerülése érdekében. Ha a helyiség relatív 
páratartalma több mint 90%, a műanyag fólia nem nyújt 
elégséges védelmet párazárásként. A lerakás megkezdése előtt 
minden nedvességgel kapcsolatosan felmerülő problémát 
orvosolni kell.  

• A szoba relatív páratartalmának 30–60% között kell lennie.  
A szoba és parketta panelek hőmérsékletének legalább 15°C-
osnak kell lennie. 1. ábra 
• Ahol lehetséges, közbenső rétegként érdemes zajcsökkentő 
alátétet fektetni. Használjon 2–3 mm-es polietilén habfóliát  
a párazáró fóliára téve, vagy válasszon egy kombi terméket  
a Kährs alátét kínálatából. 
Ha nagyobb mértékű lépészaj csökkentésre van szükség, vegye 
fel a kapcsolatot egy akusztikai szakértővel. 
• Keskeny helyiségekben a parketta paneleket hosszirányban 
fektesse le. A fapadló a levegő páratartalmának változása miatt 
mozog, ezért dilatációs profilokra lehet szükség.  Gyakorlatilag  
a 6 m-nél kisebb szélességű padlók esetében 10 mm-es 
dilatációs hézag elegendő a falak és a fixen beépített 
berendezési tárgyak mellett (lépcsők, oszlopok, ajtókeretek, 
stb.) Nagyobb felületű padló esetében (> 6 m széles) a padló 
szélességének minden méterére számoljon 1.5 mm dilatációs 
hézagot. Ennek a dilatációs hézagnak körbe kell futnia a padló 
mentén. A Woodloc® 5S kapcsolódási rendszerrel gyártott 15 
mm vastag többrétegű parketták esetében maximum 25 m 
széles, a 13 mm vastag többrétegű parketták esetében 15 m 
széles felület burkolható így. 
• Ha sérült vagy hibás panelt talált, tegye félre. Nem biztos, 
hogy szükség lesz rá, de hasznos is lehet a padló befejezésénél. 
A hibás paneleket természetesen kicseréltetheti a vásárlás 
helyén.  
 
Ha véletlenül hibázik a lerakás során, a Woodloc® 5S 
rendszerrel ellátott panelek könnyen visszabonthatók, és 
gyorsan, könnyen újból lerakhatók, ami leegyszerűsíti az 
eljárást. A Woodloc® 5S csatlakozás lecsökkenti a 
hibalehetőségeket a lerakás során.  
 
Azt ajánljuk, hogy kérjen tanácsot a padló beszállítójától vagy a 
Kährs cégtől az épületrészek nedvességtartalmával 
kapcsolatban, amennyiben az itt leírtaktól eltérő szerkezetre 
kívánja lerakni, esetleg a padló méretei nagyobbak, vagy ha 
egyéb kérdés merül fel.  
 
Lerakási útmutató Woodloc® 5S parkettákhoz 
Ez a dokumentum alap információkat tartalmaz a Kährs 

parketták úsztatott lerakására vonatkozóan. Ha további 
részletes információra van szüksége a lerakással kapcsolatban, 
vagy többet szeretne megtudni az új padló ápolásáról, 
karbantartásáról, kérjük, látogasson el a www.kahrs.com 
oldalra, ahol ezek az információk is elérhetők egyebek mellett. 
Itt megtekintheti a Kährs útmutatásaira vonatkozó videókat is. 
 
http://www.kahrs.com/en-GB/consumer/Services-
Downloads/Installation-Instructions/ 
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KÄHRS FAPADLÓK FEKTETÉSE PADLÓFŰTÉS FÖLÉ 

Bizonyosodjon meg arról, hogy minden szükséges tesztet 
elvégeztek a padlófűtés rendszeren mielőtt a parketta lerakása 
elkezdődik.  
 
Lerakás 
A padló lerakása közben a hőmérsékletnek (anyag, aljzat, szoba 
levegője) legalább 15°C-nak kell lennie. Olyan helyiségekben, 
ahol nincs padlófűtés, lerakás előtt, alatt és után a relatív 
páratartalomnak 30–60% között kell lennie.  
 
 

Fontos tudni, hogy a hideg aljzat lassabban melegszik fel, mint 
a szoba levegője.  
 
Emlékezzen rá, hogy padlófűtés esetén a dilatációs hézagnak az 
ajtónyílásokban nagyobbnak kell lennie, mert a padló jobban 
mozog. Fontos tudni, hogy a padlófűtésre fektetett padló 
érzékenyebb a nedvességre (a magas páratartalomra) mint  
a fűtés nélküli padlók, mert a padló nedvességtartalma nagyobb 
skálán mozog. 
 
Egy jóváhagyott típusú párazáró fólia használata kötelező. 
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AMIRE LERAKÁS ELŐTT GONDOLNI KELL 

A lerakás ütemezése 

A fapadlókat nem szabad addig lerakni, amíg más munkák 
nincsenek befejezve pl. festés, tapétázás és burkolás.   
A helyiség relatív páratartalmának megfelelőnek kell lennie. Így 
elkerülhető a parketta szennyeződése és a nedvesség által 
okozott károsodás.  
 
A padló lerakása egyszerűbb, ha az ajtótokokat, stb. csak azt 
követően építik be.  
  
Tárolás 
A padlókat olyan helyiségben kell tárolni, ahol a relatív 
páratartalom kevesebb mint 60%. Ne nyissa ki a padló 
csomagolását addig, amíg el nem kezdi a lerakást. Csak  
a lerakás sorrendjében nyissa ki a csomagokat. 
 
A padló lerakása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a minimum 
hőmérséklet 15°C. Körülbelül 2-3 napot vesz igénybe, hogy  
a fűtött helyiségben tárolt csomagok elérjék a megfelelő 
hőmérsékletet. A megfelelő hőmérséklet gyorsabban elérhető, 
ha csomagokat több kisebb kupacba rendezzük, mintha csak 
egy nagyobba. Ha a csomagolás megsérült, javítsa ki 
ragasztószalaggal, hogy a padlót megvédje a nedvességtől.  
 
A panelek mintázatban történő lerakása 
A parketta aljzathoz történő ragasztását javasoljuk abban az 
esetben, ha egy szobán belül különböző irányokba szeretnénk 
fektetni a paneleket. A Woodloc® 5S kapcsolódási rendszerrel 
gyártott parketták rövid oldala nem csatlakoztatható a hosszanti 
oldalakhoz. 
 
Fix berendezési tárgyak és szerelvények 
A fix berendezési tárgyak és szerelvények, konyhaszigetek, 
válaszfalak, stb. sosem rögzíthetők az úsztatva lerakott 
parkettához.  A padló fölött lehet ezeket rögzíteni úgy, hogy 
közben körbe dilatációs hézagot kell hagyni annak érdekében, 
hogy a fix tárgyak ne nyomják le a parkettát, és lehetősége 
legyen a mozgásra.  
 
Először rögzítsen minden fix berendezési tárgyat és szerelvényt, 
és utána fektesse le a parkettát.  Ha bármilyen okból kifolyólag 
szükség van a parketta beépítésére a fix tárgyak alatt, akkor  
a takaróelem alatt kell a dilatációs hézagot meghagyni. 
 
A modern konyhaszekrények általában a falhoz vannak rögzítve, 
a front oldalon lábakkal alátámasztva a padlón.  
Ennek általában nincs jelentősége a padlóra nézve. Azonban ha 
a munkapult márványból, gránitból vagy más nehéz anyagból 
készül, a lábaknak nem szabad ránehezednie a padlóra.  
 
Ha fatüzelésű kandalló vagy hasonló tűzhely kerül a padlóra, 
fektessen egy faforgácslapot egy valamivel kisebb területre, 

mint a tűztérnyílás. Ez nem csak a parketta szabad mozgását 
teszi lehetővé, hanem megkönnyíti a parketta panelek cseréjét  
a kandalló körül, ha szükséges. A faforgácslap át is veszi  
a kandalló súlyát. Emlékezzen rá, hogy itt is dilatációs hézagot 
kell hagyni. 
 
A lerakás megtervezése 
Mérje meg a szoba szélességét, és kalkulálja ki az utolsó sor 
paneljeinek szélességét. 
Ha ez kevesebb, mint 30 mm, akkor az első sor paneljeit is el 
kell vágni azért, hogy az első és az utolsó sor szélessége 
egyforma legyen. Emlékezzen rá, hogy itt is dilatációs hézagot 
kell hagyni. 
A Woodloc® 5S kapcsolódási rendszerrel gyártott parketta  
 

lerakásakor az a legegyszerűbb, ha a szoba leghosszabb oldalán 
kezdjük a lerakást, ahol ajtók is vannak. Ha a szoba rövidebb 
oldalán vannak ajtók, akkor minden sort onnan indítson.  
A panelek balról és jobbról is lerakhatók, éppúgy, mint 
„hátrafelé”. Ha a burkolandó terület geometriailag összetett, 
óvatosan gondolja végig a lerakás módját, azt, hogy hol kellene 
elkezdeni és hol van a dilatációs profilok számára megfelelő 
hely.  
Óvatosan tervezze meg a lerakást olyan szempontból is, hogy 
ne lépje túl a maximális szélességet (max. 25 m a 15 mm-es 
Woodloc® 5S többrétegű parketták esetében, és 15 m a  
13 mm-es többrétegű parketták esetében), és biztosítsa  
a dilatációs hézagokat a szegélylécek méretének megfelelően. 
 
Dilatációs hézagok parketták esetében 
A természetes évszakváltozások bizonyos mértékű mozgást 
okoznak (dagadás és zsugorodás) a parketták esetében.   
Emiatt nem szabad túl közel rakni a parkettát a szomszédos 
falhoz vagy a fixen beépített tárgyakhoz.  Dilatációs hézagot kell 
biztosítani minden oldalon.  
 
A padló dagadását lehetővé kell tenni a küszöböknél, 
ajtókereteknél, fűtéscsöveknél, oszlopoknál, lépcsőknél, 
hidegburkolattal vagy más burkolatokkal való találkozásoknál 
stb. Fontos az is, hogy a téli időszakban fellépő zsugorodás 
miatt keletkező hézagot a szegélyléc eltakarja.  
 
A zsugorodás okozta hézagok a Woodloc® 5S rendszerrel 
gyártott padlók esetében általában nem merülnek fel, ami azért 
van, mert a zsugorodás a külső széleken jelenik meg. 
 
Egy dilatációs hézag két szoba vagy két padlófelület között 
küszöbbel vagy dilatációs profillal takarható el.  
 

Emlékezzen rá, hogy a dilatációs hézag szélessége az egyes 
kapcsolódó területekhez tartozó dilatációs hézagok 
szélességének összege. 
 
A fapadlók nedvességtartalma kb. 40% relatív páratartalom, 
amikor leszállításra kerül. 
 
A padlók relatív páratartalma évszakonként 30% és 60% között 
mozog. A padlónak mozognia kell tudni a páratartalom változás 
hatására, ami dagadást vagy zsugorodást eredményez.  
 
A dilatációs hézag kiszámítása mm-ben történik: 1.5 mm/a 
padló szélessége méterenként.  
 
Ezért egy 4 m széles szoba esetében a dilatációs hézagnak 
körben 4 x 1.5 mm = 6 mm a falak és minden fixen beépített 
tárgy mentén. Gyakorlati okokból 10 mm dilatációs hézag 
elhagyása megfelelő olyan szobák esetében, amelyek szélessége 

kisebb, mint 6 m. 
Grafika: Egy fapadló mozgása, ahogy nedvességet vesz fel és 
bocsát ki. 
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Fontos, hogy a szegélyléc mérete sosem határozhatja meg  
a dilatációs hézag méretét.  Nagy padlófelületek esetében ezért 
a szegélyléc méretét a dilatációs hézagnak megfelelően kell 
kiválasztani és nem fordítva. 
 
Egy lehetséges megoldás arra az esetre, amikor nagyméretű 
szegélylécre van szükség: Új épületekben egy egyszerű módja  
a padlók további mozgásának biztosítására, ha a falpaneleket 
„megállítjuk” közvetlenül a padló fölött. Ha a falpanel például 
egy 13 mm vastag gipszkarton, akkor ez további 13 mm 
dilatációt tesz lehetővé. Ezáltal keskenyebb szegélyléc is 
felrakható, mint amire egyébként szükség lenne.  

A Kährs kiegészítők kínálatában megtalálható műanyag ékeket 
könnyű használni a megfelelő és pontos dilatációs hézagok 
kialakításához. 
 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a padló nem megy a falpanel alá 
pl. gipszkarton esetén.  
 
Különböző típusú dilatációs profilok kaphatók a szép 
csatlakozások kivitelezéséhez ( lsd. www.kahrs.com). 

 

1. Padló szélessége x 1.5 = dilatációs hézag mm-ben                   3. Dilatációs hézag x 1.5 = a szegélyléc minimális vastagsága 
2. Dilatációs hézag                                                             mm-ben 
 
 
A minimális szegélyléc vastagság különböző szélességű padlók esetében  

 
Padló szélesség 1 Dilatációs hézag 2 Megengedett átfedés Szegélyléc vastagság 3 

4 m 6 mm 3 mm 15 mm* 

6 m 9 mm 5 mm 15 mm* 

8 m 12 mm 6 mm 18 mm 

10 m 15 mm 7 mm 22 mm 

12 m 18 mm 9 mm 27 mm 

15 m 22 mm 11 mm 33 mm 

18 m 27 mm 13 mm 40 mm 
 

* Mert minimum 10 mm-es dilatációs hézag 
javasolt. 

 

Egyenetlen aljzatok 
Ha kisebb mélyedések láthatók az aljzaton, úsztatott lerakáskor 
ezeket filcpapírral ki lehet tölteni (max. 3 réteg padlófűtés 
esetén). Azonban ne használjon egy rétegnél több habfóliát 
vagy hasonló alátétet, mert ezek túlságosan puhák. 
 
A lerakás irányának kiválasztása, max. szélesség  
A hosszanti irányú lerakást javasoljuk, mert a panelek hosszanti 
irányban kevesebbet mozognak, mint keresztirányban. Keskeny 
felületeken, mint pl. előszobákban, különösen fontos, hogy  
a panelek felfeküdjenek az aljzatra. 
 
A diagonálban történő lerakás időigényesebb, de szemet 
gyönyörködtető látvány lehet.  
 

Emlékezzen rá, hogy a maximális szélességet (derékszögben  
a panelekre) nem szabad túllépni (max. 25 m Woodloc® 5S 
15 mm vastag többrétegű parketták esetében és 13 mm vastag 
többrétegű parketták esetében 15 m). Ha a padló ennél 
szélesebb, akkor meg kell osztani (dilatációs hézag). Vegye 
figyelembe, hogy ekkor a veszteség kicsivel nagyobb lesz (8–
10%). Különös figyelmet kell fordítani arra, ha a helyiségnek 
nincs egyszerű geometriai alakja.  
 
Az aljzat tisztítása 
Sose hagyjon fűrészport vagy más szerves maradványt az 
aljzaton. Nagy a penészedés kockázata, ha az aljzat és  

a párazáró réteg között szerves anyag marad és magas 
páratartalom. 

 

 
A szegélyléc vastagságának kiszámítása 
Ellenőrizze, hogy a padló nem ér véget a lap alatt! 
 

 

A / 
3 

/ 

/ 

1 2  

B / 
3 

/ 

/ 

1 2 
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AMIRE LERAKÁS KÖZBEN GONDOLNI KELL 

Hőmérséklet és páratartalom 

A padló lerakása közben a hőmérsékletnek legalább 15 °C-nak 
kell lennie. Ez vonatkozik a parketta panelekre és a szoba 
hőmérsékletére is. A relatív páratartalomnak 30–60% között 
lennie a lerakás előtt, alatt és után is. 
 
A csomagok kinyitása 
A fapadló „bútor-száraz” állapotban van leszállítva.  
Ha a csomagolást túl korán nyitják ki, a panelek nedvességet 
tudnak beszívni és megdagadnak, ami megnehezíti az 
összeillesztésüket. Ha a csomagolást kinyitják, akkor óvatosan 
vissza kell zárni ragasztószalaggal, hogy ne jusson be nedvesség 
és ne érje káros hatás a paneleket. 
 
Vizsgálat 
Mindig könnyebb a hibákat kijavítani, ha korán felfedezték.  
A lerakás során folyamatosan ellenőrizze a terméket. 

A hibás termékek természetesen kicserélhetők a vásárlás helyén 
vagy általunk. Az olyan nyilvánvaló hibával rendelkező 
paneleket, amelyek már a lerakás előtt is jól láthatóak, ne 
használja fel. Mindig győződjön meg róla, hogy a vizsgálat és  
a lerakás jó fényviszonyok között történik. 1. ábra 
 
Sorvégek zárása kis helyiségekben 
Még a kis felületeket is lépcsőzetesen kell burkolni, azaz minden 
sor végét le kell zárni. A szomszédos sorok zárópaneljét 
legalább 500 mm-rel eltolva kell lerakni, hogy a padló egyenes 
és vízszintes maradjon a klimatikus változások hatására is, 
máskülönben fennáll az a kockázat, hogy a padló megvetemedik 
a magas relatív páratartalom miatt. 2. ábra 
 
A csatlakozások ragasztása 
Normális esetben nincs szükség ragasztóra a Woodloc® 5S 
kapcsolódási rendszerrel gyártott panelek esetében.  Azonban  

a lerakás néha könnyebb, ha a záróél 1/3 része síkban van és  
a ragasztót a vízszintesen fekvő alsó nyelvre kell felvinni (lsd. az 
illusztrációt).  Ekkor a panel a helyére illeszthető. A csatlakozás 
elég erős lesz a ragasztó széles területen történő alkalmazása 
miatt. 3. ábra 
 
Mintázatbeli egyenetlenségek 
Kisebb mintázatbeli egyenetlenségek, melyek a gyártás során 
előfordulnak, a HusAMA (Svéd Építőipari Szabályozási Rendszer 
- AMA Hus) szabványa szerint megengedettek. 
 

Mintázatbeli egyenetlenségek olyan parketták esetében 
fordulhatnak elő, mint például a Marina kollekció és a European 
Renaissance kollekció holland mintázatú padlói. Amikor holland 
mintázatú parkettát fektetnek le, a keresztirányú lamellának 
illeszkednie kell a következő sor paneljén lévő hosszanti irányú 
lamellájával. 
 
Ajtónyílások 
Az ajtónyílásokban vagy átjárókban a beépített padlókat 
dilatációs hézaggal kell megosztani, ami később küszöbbel vagy 
burkolatváltó profillal lesz eltakarva. Ha egy már meglévő 
küszöb van az aljzathoz rögzítve, akkor annak mentén kell  
a dilatációs hézagot kialakítani, ami ugyanolyan méretű, mint   
a szobában lévő többi hézag. Vegye figyelembe, hogy  
a padlófűtéssel ellátott ajtónyílásokban lévő dilatációs hézagnak 
nagyobb igénybevételnek kell megfelelnie. A küszöböt el is lehet 
távolítani, amikor a padló lerakása történik, és vissza lehet 
helyezni a lerakás után úgy, hogy alatta van a dilatációs hézag 
kialakítva. Ha a küszöb túl magas, az ajtót annak megfelelően le 
lehet vágni.  Az ajtó levágása egyszerűbb, ha a vágás vonalát 
megjelöljük ragasztószalaggal és egy finomfogú fűrésszel vágjuk 
le. 4. ábra 
 
Néhány esetben a padló lerakása egy egységben történik 
küszöb vagy burkolatváltó profil felhasználása nélkül. Az ilyen 
eset extra figyelmet igényel, ezért azt javasoljuk, hogy vegye fel 
a kapcsolatot a parketta beszállítójával.  
 
Szegélylécek felszerelése 
A szegélyléceket nem szabad a padlóra rányomni, mert 
leszoríthatja a padlót. A szegélyléceket szöggel, csavarral vagy 
ragasztóval lehet a falhoz rögzíteni. A legjobb eredményt akkor 
lehet elérni, ha a lécek méretre vágásánál és  

a csatlakozásoknál gérvágást alkalmazunk. A szegélyléceket  

a dilatációs hézag méretének megfelelően kell beállítani. 
 

Domború felület 
A célunk az, hogy olyan parketta paneleket gyártsunk, melyek 
hosszanti irányban enyhén konvexek a könnyű lerakás 
érdekében.  Egy panel, ami 20 mm-ig hajlik, lerakható anélkül, 
hogy a kész parkettára bármilyen hatással lenne. Ne 
feledkezzen el a panelek végeinek lépcsőzetes eltolásáról  
a lerakási útmutatóban foglaltak szerint.    
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AMIRE LERAKÁS UTÁN GONDOLNI KELL 

A kiömlött folyadékokat azonnal fel kell törölni. Ez különösen 
fontos a bükk és a juhar fafajták esetében, mert nagyobb 
mértékben dagadnak meg mint más fafajták a nedvességgel 
szembeni nagyobb érzékenységük miatt.  
 
Kiegészítő felületkezelés 
Egy első, kiegészítő olajozást javasolunk közvetlenül lerakást 
követően az olajozott parketták esetében. Használjon Kährs 
Szatén Olajat, és kövesse a csomagoláson található útmutatót.  
 
Az ápolással és karbantartással kapcsolatos bővebb információt 
a Karbantartási útmutatóban talál, ami letölthető  
a www.kahrs.com weboldalon. 
 
A burkolat védelme 
Amennyiben további munkavégzés történik a szobában, ahol  
a parketta már beépítésre került, a burkolatot nedvesség 
áteresztő anyaggal kell védeni (pl. papír). Ellenőrizze, hogy ez 
nem tud elszíneződést okozni a padlón. Vegye figyelembe, hogy 
néhány általában használatos papírtípus nem engedi át  
a nedvességet, és viasz bevonattal rendelkezik, ami átvihető  
a padlóra. Ez nemkívánatos fényességbeli elváltozást okoz.  
 
A fehér termékeket nagyobb védelemmel kell ellátni, mint csak 
egy védő papír, mivel a sérülések jobban meglátszódhatnak 
rajtuk.  
 
Ragasztószalag 
Csak a védelemre szolgáló anyagot ragassza össze 
ragasztószalaggal, és soha nem ragassza hozzá a padlóhoz. 

Nagyon sok olyan ragasztószalag van, ami olyan erősen tapad  
a padlóhoz, hogy a lakkot is felszedi amikor el szeretnénk 
távolítani. Minél hosszabb ideig marad a ragasztószalag  
a helyén, annál nagyobb a kockázata annak, hogy túl erősen fog 
hozzátapadni a lakkhoz.  
 
A Kährs kínálatában olyan ragasztószalagok vannak, melyek 
megvédik a parkettapanelt a sérülésektől. Kérjük, vegye fel  
a kapcsolatot a beszállítóval a további részletekért.  
 
Szellőztetés 
Amikor a padló egy újépítésű ingatlanban kerül beépítésre, 
biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését annak érdekében, 
hogy megvédje a padlót a magas páratartalomtól és 
nedvességtől. Ha a relatív páratartalom magasabb, mint 60%, 
állandósult deformáció következhet be, pl. dagadás, vetemedés 
és/vagy az egyes rétegek szétválása.  
 
Színváltozás 
A fa egy természetes anyag, ami fokozatosan éri el  
a természetes színét, ez a lehető leggyorsabban el is kezdődik.  
Egyenletes felület elérése érdekében ne tegyen a padlóra 
szőnyeget az első néhány hónapban a lerakás után. Ha már 
vannak világos foltok a szőnyeg miatt stb., azok gyorsan 
beérnek, ha napfény éri őket. 

Az ön padlójára vonatkozó színváltozással kapcsolatos bővebb 

információt a Műszaki adatlapon talál, kérjük, vegye fel  
a kapcsolatot a parketta beszállítójával. 

 

http://www.kahrs.com/
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LERAKÁSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

A párazáró réteg és a közbenső rétegek lerakása  

1. Műanyag fólia szolgál párazáró rétegként, ami egy 0.2 mm 
vastag öregedésálló polietilén fólia, és amit legalább 200 mm-es 
átlapolással kell lefektetni. Kettéhajtott állapotban szállítjuk.  
A műanyag fóliának a lehető legközelebb kell lennie  
a parkettához a szerkezeten belül, de a közbenső réteg alatt. Ha 
EPS hőszigetelést telepít, akkor a párazáró réteget a szigetelés 
alatt kell elhelyezni. Kerülje a műanyag fólián történő járkálást, 
ha már le van fektetve.  
 
Ne feledje, hogy a szerves anyagok penészesednek nedves 
környezetben. 
 
Soha ne fektessen le 2 réteg párazárót vagy nedvesség elleni 
záróréteget ha közötte szerves anyag van, mert az 
penészesedést fog okozni. 
 

2. A filcpapírt (1 mm-es közbenső réteg) egymás mellé fektetve 
kell lerakni, és mindig a párazáró fölé kell helyezni. Ez alkalmas 
arra is, hogy az aljzat kisebb egyenetlenségeit kiegyenlítse 
(max. 3 réteg padlófűtés esetén). Csíkokban is felhasználható 
mint közbenső réteg a 20 mm vastag parketták esetében, ha 
párnafákra fektetik le úsztatva. 

3. A habfóliát (3 mm-es polietilén hab közbenső réteg) (30 kg/ 

m3) egymás mellé fektetve kell lerakni. A habfólia szintén ideális 
középréteg a 20 mm vastag parketták esetében, ha párnafákra 

úsztatva van lerakva. Sosem szabad egy rétegnél többet lerakni 

belőle. 

4. A Kährs Tuplex, 3 mm-es polietilén fólia polisztirén 
granulátummal, párazáró réteggel kombinálva, átlapolást 

biztosító széllel ellátva. Fektesse le az első lapot a szöveges 

oldallal felfelé, és hajtsa ki az átfedést. Fektesse le a 

következő lapot az átfedés fölé, az előző lap széle mellé. Ez 

biztosítja a párazáró funkciót. Ha a Kährs Tuplex fóliát a rövid 

oldalakon kell csatlakoztatni, egy 0.2 mm vastag öregedésálló 

polietilén fóliából készült 400 mm széles csíkot kell a 
csatlakozások fölé fektetni, hogy áthatolhatatlanná tegye. A 

Kährs Tuplex ily módon történő lerakása párazáróként is és 

egyben közbenső rétegként is szolgál. A Kährs Tuplex fóliából 
sosem szabad egy rétegnél többet lerakni. 

5. A Kährs Special Underlay egy optimális 3-rétegű, nagy 
sűrűségű és puhaságú konstrukció a kiváló Drum Sound 

Reduction zajcsökkentéshez, mely legfeljebb 25%-kal 

csökkenti a zajt, beleértve a párazáró réteget is. Az alátét 
térhálósított polietilénből, poliolefinből, ásványi anyagokból és 

polietilén párazáróból készül, beleértve egy 60 mm-es 

átfedést és egy szigetelőszalagot. Fektesse le az első lapot a 
fekete oldalával felfelé. Fektesse le a következő lapot az 

átfedés fölé úgy, hogy az előző lap széle mellé kerüljön. 

Rögzítse a csatlakozást az előre gyártott szalaggal. Ha a Kährs 

Special Underlay-t a rövid oldalakon kell csatlakoztatni, egy 

0.2 mm vastag öregedésálló polietilén fóliából készült 400 mm 

széles csíkot kell a csatlakozások fölé fektetni, hogy 
áthatolhatatlanná tegye. A Kährs Special Underlay ily módon 

történő lerakása párazáróként is és egyben közbenső 

rétegként is szolgál. A Kährs Special Underlay-ből sosem 
szabad egy rétegnél többet lerakni. 

6. A Kährs Protective Paper-t (védőpapír) a filmréteggel 
ellátott oldalával lefelé kell lerakni. A védőpapír arra szolgál, 

hogy megvédje a parkettát a kiömlő folyadékoktól és kisebb 

kopásoktól a lerakás után. Ne ragassza a védőanyagot a 
faparkettához.  Nagyobb védelemre van szükség, ha nehéz 

tárgyakat mozgatnak a padló felületén pl. hűtőt vagy 

fagyasztót kis kerekekkel. Takarítsa fel a padlót, mielőtt 
ráteszi a védőpapírt. Vigyázzon arra, hogy kavics vagy homok 

ne kerüljön a védőpapírra, amit esetleg át lehet nyomni a 

papíron. A védőpapír biológiailag lebomló és más papírral 
együtt újrahasznosítható. 

 

 

4 5 

1 2 

6 

3 



 LERAKÁSI ÚTMUTATÓ KÄHRS FAPADLÓKHOZ 12 

 
Eszközök és lerakási segédanyagok használata 
1. A Kährs Woodloc 5s ütőfát kell használni a Woodloc® 

csatlakozással rendelkező parketták lerakásához. A parketta 

panelek elhelyezése csak könnyed ütögetést igényel a 
széleken. Tartsa az ütőfát hosszirányban a panel széléhez. 
Miközben az egyik vége érintkezik a panel szélével, ütögesse 

a panelt az ütőfával. Így lehet a megfelelő erőt alkalmazni 
úgy, hogy a panel ne sérüljön meg. 
 

2. A Kährs lerakó szettel lehet a zárnyelvet a helyére 
mozdítani az utolsó sorban annak érdekében, hogy bezárjuk 
a csatlakozást.  A zárbontó szerkezet használható akkor is, 
amikor pl. ki szeretne cserélni egy panelt. Azokhoz a 
padlókhoz, melyek vastagsága nem 15 mm, kérjük, 
használja az arra alkalmas Kährs Locking Tool Adaptert. 
2b. ábra 

3. Használjon behúzóvasat az utolsó sor beütéséhez. 

4.  Kährs ragasztó fapadlókhoz. Egykomponensű polivinil-acetát 

alapú ragasztó használatos a hagyományos csatlakozású 

padlókhoz, és speciális körülmények között a Woodloc® 

csatlakozáshoz is. Gyermekek elől elzárva kell tárolni. Biztosítson 
jó szellőzést. 

5. Használjon műanyag ékeket a dilatációs hézag 
kialakításához a padló és a szomszédos felületek között, 
amikor lerakja a padlót. Használjon két vagy több éket a 
dilatációs hézag méretétől függően. Távolítsa el az ékeket, 
amikor a beépítés befejeződött.
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ A KÄHRS WOODLOC
®
 5S FAPADLÓKHOZ 

Használja a Kährs lerakási eszközöket. 

 
Előkészítés 
• Ha a lerakás párazáró réteget igényel, ne feledkezzen meg 
róla.  
• Először kalkulálja ki, hogy mennyi parkettára lesz szükség. Ha 
az utolsó sor kevesebb, mint 30 mm széles, vágja el az első sort 
is. Amikor Woodloc® csatlakozási rendszerű fapadlót épít be, 
könnyebb, ha az ajtók felől indul el. Ha ajtók vannak a szoba 
rövid oldalán, minden sort innen indítson el. A panelek jobbról is 
és balról is lerakhatók.  
• A maximális szélesség 13 mm vastag termékek esetén 15 m, 
és 15 mm vastag termékek esetén a maximális szélesség 25 m 
a Kährs Woodloc® 5S csatlakozású fapadlókra vonatkozóan. Ha 
padló felülete ennél szélesebb, vegye fel a kapcsolatot a Kährs 
gyárral.  
 
1. Kezdje el a lerakást az egyik sarokban, és folytassa balról 

jobbra úgy, hogy a parketta hosszanti alsó nyelve a szoba felé 
nézzen. A hosszanti oldal és a fal közötti rés beállítható három 
sor lerakása után. Kezdje el az egyik sarokban és fektesse a 
horonnyal ellátott oldalt – a hosszú alsó nyelvet – a szobától 
kifelé nézve. Tegyen egy éket a panel rövid oldalához. A 
hosszanti oldal és a fal közötti rés beállítható három sor lerakása 
után. 
 
2. Állítsa szögbe a parketta panelt, ahogy 2. ábra mutatja. 
Folytassa ugyanígy az első sor végéig. 
 
3. Vágja megfelelő méretre az első sor utolsó panelját és indítsa 
a következő sort a levágott darabbal. A panelek végeinek a 
csatlakozását legalább 500 mm-rel kell eltolni egymáshoz képest 
a lerakás során. 
 
4–5. A parketta panelek beépítése során a szög fontos, és kb. 

20°-nak kell lennie. A javasolt maximális szög 30°. A panel 
lerakásakor kezdje azzal, hogy a panelt elhelyezi az előző sor 
szélén lévő horonyba.  
 
30°-nál nagyobb szög alkalmazása a zárnyelv görbülését vagy 
eltörését eredményezheti, és veszélyezteti a csatlakozás 
funkcióját. Egy nem bezárt csatlakozás a panel rövid oldalán 
fogasságot fog eredményezni. 
 
6. A parketta panelek a gyárból úgy kerülnek leszállításra, hogy 
a zárnyelv a felső réteg elülső éléhez van igazítva. Azonban, ha 
a zárnyelv a szállítás vagy a lerakás során elmozdul, szükség 
lehet a kézzel történő helyreigazítására.  
 
7–8. Helyezze el a panelt a megfelelő szögben (20–30°). 
Igazítsa a panelt olyan helyzetbe, ahol a két rövid oldal a 
sarokban érintkezik az illusztrációnak megfelelően. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozás por- és 
szennyeződésmentes. 
 
9. Hajtsa le a panelt olyan helyzetbe, hogy igazodjon az előző 
panel felületéhez. Ha ezt nem tudja anélkül megtenni, hogy 
felesleges erőt kelljen kifejtenie, akkor távolítsa el a panelt és 
ellenőrizze a zárnyelv pozícióját.  
 
10–11. Könnyedén üsse meg a hosszanti oldalt az ütőfával 
annak érdekében, hogy az a megfelelő pozícióba kerüljön. Az 
ütőfát egy specifikus záróéllel tervezték. Tegye a térdét közel a 
csatlakozáshoz, és nyomja le egy csavaró mozdulattal, így a 
zárnyelv nyitott helyzetből zárt pozícióba kerül. 
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12. Amikor három sor lerakásra került, a padló és a falak közötti 
távolság állítható. Helyezzen dilatációs ékeket a padló és a fal 
közé.  
 
13. Az utolsó panel ekkor elfűrészelhető a kívánt szélességben. 
Fektesse az utolsó panelt az utolsó előtti panelsor tetejére egy 
kb. 5 mm-es elmozdulással a falhoz. Jelölje meg a fűrészelni 
kívánt részt egy rögzítő szalaggal ellátott paneldarab 
felhasználásával. Helyezze az elfűrészelt panelre.  Tegye 
ugyanezt a következő darabbal is.  
 
14. Az eszköz vízszintes alkalmazása 
Az utolsó sort mindig manuálisan kell bezárni a Kährs Locking 
Tool (záróeszköz) segítségével. A nem 15 mm vastag padlók 
esetében kérjük, hogy az erre a célra megfelelő Kährs Locking 
Tool Adaptert használja. Győződjön meg róla, hogy helyesen 
helyezte el a csatlakozás felett, és a záráshoz az eszköz 
megfelelő oldalát használja a legrövidebb nyelvvel. Mozgassa az 
eszközt maga felé, ezáltal sikeresen mozdul el a zárnyelv. 
Ügyeljen arra, hogy a szerszám vízszintes helyzetét megtartsa. 
Ellenőrizze az eredményt és bizonyosodjon meg róla, hogy 
csatlakozás sikeresen be van zárva. Amikor minden zárnyelv a 
helyén van, a parketta sor zárva van. Most ami még hátra van, 
az a szegélylécek felszerelése. Ezeket nem szabad annyira 
lenyomni, hogy a padló erősen le legyen szorítva. 
Szintkülönbség profilok vagy T-profilok használhatók az egyes 
helyiségekbe történő átmenetekhez. 
 
Ha a szerszámot a vízszintes helyzetből felemeli, akkor fennáll a 
veszélye annak, hogy a zárnyelv nem sikeresen fog elmozdulni, 
és így a csatlakozás nem lesz bezárva. Ez később a fogasságot 
eredményezhet a panelek között.  
A panelek igény szerint bármilyen irányban lerakhatók. A 
Woodloc® 5S könnyen visszabontható. Használja a záróeszközt 
(a hosszú csapot) ugyanúgy, mint amikor a padlót lezárta. 
Húzza maga felé a szerszámot és a zárnyelv nyitott pozícióba 
fog elmozdulni, megkönnyítve a padló felszedését. 

 

 

1 4  

1 2  1 3  
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B 1–7. Fordított beépítési irány 

Helyezze az első panelt a zárcsíkba. Tartsa be a kb. 20–30°-os 
szöget. 
 
Helyezze a második panelt a zárcsíkba. Csúsztassa a panelt úgy, 
hogy illeszkedjen az első panel rövid végéhez. Amikor a két 
rövid oldalt csatlakoztatja egymáshoz, az első panel rövid 
oldalát meg kell emelni, és el kell csúsztatni az új panelt, hogy 
csatlakozni tudjon. Folytassa a következő sorral.  
 
Könnyedén üsse meg a hosszanti oldalt az ütőfával annak 
érdekében, hogy a helyes pozícióba kerüljön. Az ütőfát speciális 
záróéllel tervezték. Tegye a térdét közel a csatlakozáshoz, és 
nyomja le egy csavaró mozdulattal, így a zárnyelv nyitott 
helyzetből zárt pozícióba kerül. 

C 1–7. Visszafelé történő beépítés 
Amikor visszafelé kell beépíteni a padlót, a zárnyelvet 5 mm-rel 
el kell tolni a nyitott helyzetbe (lásd az illusztrációt). Helyezze el 
a következő panelt. Nyomja be a zárnyelvet manuálisan úgy, 
hogy a jelölő háromszög igazodjon a felső réteghez és zárt 
pozícióba kerüljön. 1–3. ábra 
Helyezze a második panelt visszafelé illesztve a nútcsapba. Ezt 
a megfelelő 20–30°-os szög alkalmazásával kell elvégezni.  
 
Csúsztassa a panelt úgy, hogy a rövid oldala illeszkedjen az 
előző panelhez. Hajtsa le és kopogtassa könnyedén a hosszanti 
oldalon ütőfa segítségével. Csatlakoztasson minden rövid oldalt 
a zárnyelv könnyed ütögetésével az ütőfa hátsó oldalának 
használatával. 4-7. ábra 
 

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a zárnyelv zárt pozícióban van-e, 
úgy, hogy óvatosan felemeli a panelt.  
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D 1–7. Visszafelé történő beépítés, fordítva 
Amikor fordított irányú visszafelé történő beépítésre van 
szükség, az első panelt helyezze be a hosszanti oldali 
nútba, és ütőfával ütögesse a helyére. A többi panel 
beépítéséhez tolja el a zárnyelvet 5 mm-rel mielőtt lerakná 
a panelt. Amikor két rövid oldalt kell csatlakoztatni, meg 
kell emelni az első panel rövid oldalát, és az új panelt a 
csatlakozásba kell csúsztatni.  
 
Alkalmazza a panel lerakásához a helyes 20-30°-os szöget. 

Amikor a panelek már csatlakoztatva vannak, ál lítsa 

vissza a zárnyelvet az ütőfa hátsó oldalának 
segítségével, hogy zárt pozícióba kerüljön.  

Néhány probléma, ami könnyen megoldható. 
A. Fúrjon lyukakat a panelbe a fűtéscsövek befogadásához. 

A lyukaknak legalább 20 mm-rel nagyobbaknak kell lenniük, 

mint a cső átmérője. Vágja el az ábrán látható módon. Amikor 
a panel a helyére kerül, a levágott darabot ragassza a helyére, 

és a lyukat csőgallérral takarja el.   

B. Ha egy ajtótokot kell elvágni, használjon egy panelt 

alapként, hogy pontosan be tudja állítani a helyes 
magasságot. Ha egy panelt hosszirányban kell ütögetni, védje 

meg a csatlakozását úgy, hogy egy rövid oldalról levágott 

darabot helyez a csatlakozásba. 

C. Mindig minden sort az ajtótól kezdve indítson. Ez 
megkönnyíti, hogy az előkészített panelt a keret alá tudja 
helyezni. A Woodloc® 5S padlók esetében a sor többi 
paneljét balról vagy jobbról is fektetheti. 
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D. Ha egy panel rövid végét kell egy ajtókerethez fektetni, 
akkor a panelt hozzá kell illeszteni az ajtókerethez, vagy az 
ajtókeretet kell elvágni. Fektesse a panelt olyan közel az 
ajtókerethez, amennyire lehet, és a rövid végénél óvatosan 
ütögesse meg. Védje a panelt egy levágott darabbal (pl. 
egy megfelelő rövid oldali darabbal). 

E. Ha nem lehet a panelt az ajtókeretnél megfelelő szögbe 

állítani, akkor vágja le a zárszerkezet 2/3-át. Ez lehetővé 

teszi, hogy a panelt a helyére tudja ütni. Tegyen ragasztót 
az alsó nútba, hogy elkerülje a csatlakozás meggyengülését. 

F. Sokszor úgy a legkönnyebb ezeknek a paneleknek az 
illesztése, ha először a fal melletti panelt fekteti le. 

A 

C 

E 

D 

B 

F 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ KÄHRS 15 MM-ES PARKETTÁKHOZ 150 KPA EXPANDÁLT 
POLISZTIROL HABRA, ÚSZTATVA, EPS-SEL ELLÁTOTT LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSRA 

 

 
A szigetelő tábláknak legalább az M csoportnak kell 
megfelelniük, a nyomószilárdság = 150 kPa (testsűrűség 30 
kg/m3). Fontos, hogy erre a felhasználási célra készüljön, és 
megfeleljen, a vastagsági toleranciával és a testsűrűséggel 
szemben támasztott követelményeknek. A testsűrűségnek 
±10%-on belül kell lennie. 
 
A kész padló nemkívánatos meghajlásának elkerülése 
érdekében a táblák vastagsági toleranciájának ±0.5 mm-nek 
kell lennie. Ugyanebből az okból kifolyólag a már meghajlott 
táblát sem szabad felhasználni.  
 
 
 

 

 
Fektesse a szigetelő táblákat derékszögben a padló lerakási  
irányához viszonyítva, és fektesse lépcsőzetesen úgy, hogy ne 
legyenek folyamatos illesztések a panelek hosszirányában. Az 
aljzat teljes felületét úgy kell befedni a szigetelő táblákkal, hogy 
a padlóburkolatot támogassa. Külön figyelmet kell fordítani a 
csővezetékekre és az ajtónyílásokra, stb. Néhány helyen 
párnafával való erősítésre lehet szükség. Kövesse a 
szigetelőanyag gyártójának utasításait. A bemélyedések 
elkerülése érdekében a szigetelő habot védeni kell, ha még a 
padló fektetése előtt járni fognak rajta.  
 
Közbenső réteg 
Közbenső réteget kell beépíteni a hab és a fapadló közé a 
nyikorgás elkerülése érdekében.  

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ KÄHRS PARKETTÁKHOZ 250 KPA EXPANDÁLT HABRA, 

ÚSZTATVA, KÖZÜLETI FELHASZNÁLÁSRA 

A szigetelő tábláknak legalább a T csoportnak kell megfelelniük, 
a nyomószilárdság = 250 kPa (testsűrűség 40 kg/m3). Fontos, 
hogy erre a felhasználási célra készüljön, és megfeleljen, a 
vastagsági toleranciával és a testsűrűséggel szemben 
támasztott követelményeknek. A testsűrűségnek ±10%-on belül 
kell lennie. 
 
A kész padló nemkívánatos meghajlásának elkerülése 
érdekében a táblák vastagsági toleranciájának ±0.5 mm-nek 
kell lennie. Ugyanebből az okból kifolyólag a már meghajlott 
táblát sem szabad felhasználni.  
 
 

Fektesse a szigetelő táblákat derékszögben a padló lerakási 
irányához viszonyítva, és fektesse lépcsőzetesen úgy, hogy ne 
legyenek folyamatos illesztések a panelek hosszirányában. Az 
aljzat teljes felületét úgy kell befedni a szigetelő táblákkal, hogy 
a padlóburkolatot támogassa. Külön figyelmet kell fordítani a 
csővezetékekre és az ajtónyílásokra, stb. Néhány helyen 
párnafával való erősítésre lehet szükség. Kövesse a 
szigetelőanyag gyártójának utasításait. A bemélyedések 
elkerülése érdekében a szigetelő habot védeni kell, ha még a 
padló fektetése előtt járni fognak rajta.  
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ PARKETTA KIEGÉSZÍTŐKHÖZ 

Szegélylécek és burkolatváltók 
Dilatációs hézagok eltakarására használják. A Kährs majdnem 
minden fafajtából kínál szegélyléceket és burkolatváltó 
profilokat. 
 
A burkolatváltók kiválasztásánál vegye figyelembe a dilatációs 
hézagot a fapadló és a szintkülönbség profil, végzáró profil és 
T-profil között, valamint a lépcsőélek esetében. 
 
• A szintkülönbség profilokat az alacsonyabb szintre történő 
átkötésre használják.  
• Az átmenetet képező profilokat a dilatációs hézagok 
takarására, stb. használják.  
• A végzáró profilokat a teraszajtók, stb. dilatációs hézagainak 
takarására használják. 
 
Szegélylécek és burkolatváltók szerelése  
Ne nyomja le túl erősen a szegélylécet vagy a burkolatváltót, 
mert ellenkező esetben a padló nem fog tudni dilatálni, és akár 
el is törhet. Éppen ezért a szegélyléceket és a burkolatváltókat 
nem szabad a padlóhoz ragasztani, csavarozni vagy szögelni.  

 
Lépcsőél Woodloc® kapcsolódási rendszerhez 

Ha Woodloc® csatlakozású lépcsőélt használ, tervezze meg a 
beépítést úgy, hogy az utolsó panel csatlakozása egy vonalban 
legyen a legfelső lépcső szélével azért, hogy lehetőség legyen a 
lépcsőél helyére illesztésére. Állítsa be a pozíciót egy dilatációs 
hézag létrehozásával. Ragassza a lépcsőélt oda, ahol az alsó 
nyelvhez csatlakozik. Ha ez a lerakási mód nem alkalmazható, 
használjon lépcsőélt hagyományos csatlakozással. 

 
Lépcsőél hagyományos csatlakozásokhoz  
Akkor alkalmazzuk, ha a Woodloc® csatlakozású lépcsőél nem 
megfelelő. Ha a padló derékszöget zár be a lépcsővel, vagy ha a 
fent említett lerakási módra nincs lehetőség, szükséges lehet a 
panel elvágása, és új csap kialakítása.  Vágja le a csapot egy 
felsőmaróval, használjon 4.5 mm-es marófejet. Óvatosan állítsa 

be a magasságot. 
 
Tartalék csapokkal együtt szállítjuk.  
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Szerelési útmutató parketta kiegészítőkhöz 

1. A csőgallér a fűtéscsövek melletti dilatációs hézag 

eltakarására szolgál. A két fél csőgallért össze kell ragasztani a 

cső körül (lásd az illusztrációt). Ř 50 mm méretű csőgallér való 

a 18 mm-es csőhöz. 

2. A csőrózsák a fűtéscsövek melletti dilatációs hézag 

eltakarására szolgál. Mérje le, hogy hol kellene lennie a 
lyuknak, és fúrjon a cső méreténél egy kicsivel nagyobb lyukat. 

Használjon faragasztót a két fél csőrózsa összeragasztásához a 

cső körül (lásd az illusztrációt). A mérete 50 x 110 mm. 

3. A fagitt kisebb repedések, lyukak kitöltésére szolgál. Ha 

sok fagittre van szükség, akkor a kitöltést többször meg kell 
ismételni, mert a gitt lesüllyedhet. Mindig használjon Touch-up 

Lakkot vagy Touch-up Olajat attól függően, hogy milyen a 

padló eredeti felületkezelése. A fagitt 11 különböző színben 
kapható, hogy minden fafajtához megfelelőt lehessen 

választani.  

4. Használjon Touch-up Lakkot (vízbázisú) az UV-lakkozott 

padlók javításához kisebb sérülés és kisebb karcolódások 

esetén, és a legjobb eredmény elérése érdekében fagittet is. 

Ennek a fényértéke ugyanannyi, mint a selyemfényű lakké 
illetve a matt lakké (30° illetve 10° Gardner). Az üveg (30 ml) 

kis ecsettel. Védje a fagytól. A felhasználási ideje bontatlan 

állapotban legalább egy év a gyártás napjától számítva.  

 

5. A Touch-up Olaj az olajozott padlók kisebb sérüléseinek és 
karcolódásainak javítására szolgál, és a legjobb eredmény 
elérése érdekében használjon fagittet is. Ennek a fényértéke 
ugyanannyi, mint az UV olajozott padlóké (10° Gardner). Az 
üveg (30 ml) kis ecsettel. 

6. A lakkozott és olajozott padlók javításához használatos 
Kährs Repair Kit (javító szettek) viaszkrétákat tartalmaz kisebb 

sérülésekhez, stb. A szett tartalmaz egy gázolvasztót, 
viaszrudakat, spatulát, filc hegyű tollat,  Touch-up lakkot és 
Touch-up olajat, plusz útmutatókat. 

7. A Kährs Repair Kit Pro (javító szett) egy viaszkrétákat 

tartalmazó szett kisebb javítások elvégzéséhez. A szett 
tartalmaz egy gázolvasztót, viaszrudakat, spatulát, filc hegyű 

tollakat,  Touch-up lakkokat és Touch-up olajakat, plusz 
útmutatókat.
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KÄHRS IRÁNYELVEK A TERMÉK HIÁNYOSSÁGAIRA ÉS A LERAKÁS SORÁN TÖRTÉNŐ 

ELUTASÍTÁSRA VONATKOZÓAN 

 
Ha bármilyen kétség merül fel a minőséggel, válogatással vagy 
látható hibákkal kapcsolatosan, fontos, hogy a reklamációt a 
padló lerakása előtt jelezzék. Ha a termék beépítésre kerül, 
akkor azt úgy értelmezzük, hogy a leszállított padló minősége 
elfogadásra került. 
  
Rések 

Amikor a padló beépítésre kerül, a rés szélessége maximum 
0.2 mm. Azonban a szavatossági időn belül 2x1 mm széles 
rések megengedettek egy 30 m2-es felületen. Nagyon 
felületen a magassági eltérések száma az adott terület 
arányában megengedett. 
  
Magasságbeli eltérések 

A magasságbeli eltérés maximum 0.2 mm lehet. Azonban 
maximum 5 db magasságbeli eltérés fordulhat elő 0.3 mm-es 
magasságig egy 30 m2-es felületen. Nagyobb felületen a 
magassági eltérések száma az adott terület arányában 
megengedett. 
 
Mintázatbeli hibák 

Kisebb mintázatbeli eltolódások a gyártás során keletkezhetnek, 
melyek a szomszédos panelek esetében megengedettek. 


