
KÉRJÜK, A PARKETTA LERAKÁSA ELŐTT OLVASSA EL.

Tárolja a parkettát körültekintően és nedvességtől védve. Ne nyissa ki 
a csomagokat, csak akkor, amikor a lerakáshoz szükséges.
A hibás paneleket helyezze el az egyik oldalra vagy a szélre, és használja fel 
a befejezéshez. 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

A telibe ragasztáshoz szükséges ragasztóra vonatkozó gyártói iránymutatást 
és ajánlást vegye figyelembe.
Az egyes panelek lerakásához és fixálásához speciális Kährs ütőfát 
használjon. 

MEGFELELŐ ALJZAT / ANYAGOK :

A Kährs parketta csak tiszta, száraz, egyenes és szilárd aljzatra fektethető, 
mint például cementesztrich, anhidrit esztrich (kálcium szulfát), öntöttaszfalt 
esztrich, V100 faforgácslap minimum 25 mm vastag, vagy más fa alapú 
anyag pl. OSB.  A folyékony anhidrit esztrich felületén keletkező 
cementfátyolt le kell csiszolni.
A régi aljzatról el kell távolítani a ragasztó maradékot. 
A meglévő elasztikus padlóra vagy szőnyegre nem rakható. 
Ezeket teljesen el kell távolítani. 

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatnak száraznak, egyenesnek, tisztának és szilárdnak kell lennie. 
A páratartalomra vonatkozó előírások nagyon fontosak. A padló lerakása 
előtt a releváns teszteket és előkészületeket el kell végezni. 
Az adott ragasztóra vonatkozó használati útmutatót be kell tartani,
 a ragasztás végeredménye attól is függ, hogy az előkészületeket milyen jól 
végzik el.
A régi padlóburkolatokat el kell távolítani, vagy a ragasztóanyag gyártójának 
erre vonatkozó utasításai szerint kell eljárni. 
A maximum síkbeli eltérés Kährs parketták esetében + vagy – 3 mm lehet 
2 méterenként. Ha az eltérés ennél nagyobb, akkor először aljzatkiegyenlítés 
szükséges. 

AZ ALJZAT TISZTÍTÁSA
 
Soha ne hagyjon fűrészport vagy más szerves anyag maradékot az aljzaton.

A TERMÉK TÁROLÁSA

A burkolóanyagot olyan helyiségben kell tárolni és beépíteni, ahol a relatív 
páratartalom (Rh) 30 – 60% között van.
A fapadló lerakása előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a padló és a szoba 
hőmérséklete minimum 18°C.
Ha a műanyag védőfólia sérült, javítsa ki ragasztószalaggal annak érdekében, 
hogy a nedvesség ne károsítsa a padlót. 

RAGASZTÓ

Konzultáljon a ragasztó beszállítójával annak érdekében, hogy a ragasztó 
és a spatula faparketták leragasztásához megfelelő legyen.
A hagyományos típusú ragasztók alkalmasak telibe ragasztáshoz, mint pl. 
a Poliuretán parkettaragasztók (PUR), Módosított Szilikon alapú (MS) vagy  
Silane Terminated Polymer technológiával készült ragasztók (STP/SMP).
Az aljzat típusától függ, hogy melyikre van szükség. Figyelmesen tartsa 
be a ragasztó gyártójának utasításait. 
A rövid végen lévő csapok ragasztásához ajánlott ragasztó a Kährs Wood 
Adhesive 0,5 l cikkszáma: 710 225.

A CSOMAGOK KINYITÁSA
A faparkettát lerakásra kész állapotban szállítjuk. Ha a csomagolást túl korán 
nyitják ki, a panelek nedvességet vehetnek fel és megdagadhatnak,
 ami megnehezíti azok összeillesztését. Ha a csomagolást kinyitják, 
ragasztószalaggal óvatosan vissza kell zárni, hogy ne jusson be nedvesség, 
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ami hátrányosan érinti a paneleket. 
Csak akkor nyissa ki a csomagolást, amikor a lerakáshoz szükséges.

VIZSGÁLAT

Annál könnyebb korrigálni a hibákat, minél előbb felfedezik. A lerakás ideje 
alatt váljon megszokássá a panelek vizsgálata. Mindig bizonyosodjon meg 
arról, hogy a vizsgálat és a lerakás jó fényviszonyok között történjen.
Azokat a paneleket, amelyek nyilvánvaló hibával rendelkeznek, és már 
a lerakás előtt is észlelhetők, ne építse be. A hibás termékek természetesen 
a beszállító által kicserélhetőek. Olyan beépített panelek reklamációját nem 
fogadjuk el, melyek már a lerakás előtt is nyilvánvaló és látható hibákkal 
rendelkeztek.

LERAKÁS:

A parketta lerakásának irányát általában úgy kell meghatározni, hogy 
a panelek és így a szálirány egybeessen a bejövő fő fényforrással, 
és természetesen az ügyféllel egyeztetve. A folyosókon a padlót 
hosszirányban kell lefektetni.
A lerakás kezdetekor az első sort egy rögzített ölesléc mentén kell lefektetni 
olyan hosszan, amennyire csak lehet. A parketta formátumától függően 
rögzítse az öleslécet a padlóhoz 2–5 panel szélességben, plusz hagyjon 
el 5-10 mm hézagot a falnál. 
Fektesse végig a parkettát az egyenes mentén úgy, hogy a csappal ellátott 
oldal nézzen a fal felé. 
Távolítsa el az öleslécet amint a felület le lett burkolva. 
Várjon egy kis időt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az első sorok nem 
mozognak, és a tökéletes kivitelezés fennmarad. Szabálytalan mintázat 
esetén a levágott részeket használhatja a következő sor indításaként. 
Azonban ne fektesse a panelek végén lévő csatlakozásokat egymáshoz túl 
közel; ezeket minimum 500 mm-rel el kell tolni. Bármilyen gyártásból 
származó rövidebb hosszúságú panel, ami a csomagban található, 
felhasználható kezdő vagy záró elemként.
Teljes mértékben el kell kerülni, hogy a ragasztó az olajozott/lakkozott 
felülettel érintkezzen, különösen pácolt felület esetén.
Fektesse a parketta paneleket a ragasztóágyba még egy kis hézagot hagyva, 
de olyan közel az előző lerakott sorhoz amennyire lehetséges, és utána 
illessze be a csapot a nútba. 
Különös figyelmet fordítson a panelek lenyomására a széleken, 
és ha szükséges, súlyozza le őket, mert az aljzat gyakran egyenetlen ezeken 
a területeken. Általában is előnyös súlyokat használni a panelek 
súlyozásához egyenetlen aljzaton, amíg a ragasztó meg nem köt.
A Kährs parketták teljes felületen történő ragasztással közvetlenül rakhatók 
kerámia járólapok, oszlopok stb. mellé.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS:

A parketta lerakásának egy építkezés során az utolsó munkálatnak kell 
lennie; bármilyen munkavégzésnek, ami az épületen belül nedvességet 
okozhat, pl. festés, meg kell előznie a parkettázást.
Azonban ha más munkálatokat végeznek, a parkettát le kell fedni egy jól 
szellőző védőanyaggal (nem műanyag fóliával), pl. Kährs  Floor Protection 
Paper (padlóvédő papír) cikkszáma: 710179.
Ne ragasszon semmilyen ragasztószalagot a parketta felületéhez, mert 
a lágyítószerek károsíthatják a padlót.
A lerakást követő néhány órában olyan keveset járjanak a parkettán, 
amennyire csak lehet, mert kb. 24 óra szükséges a ragasztó megfelelő 
kötéséhez.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS:

A Kährs lakkozott vagy olajozott parketta panelek higiénikusak és könnyen 
karbantarthatók. Lerakás után az olajozott padlókat Kährs Satin olajjal kell 
kezelni.
A lerakás utáni útmutatások és a folyamatos karbantartással kapcsolatos 
információk megtalálhatók a Kährs karbantartási útmutatójában 
a www.kahrs.com oldalon.


