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Nedves helyiség fogalma
Olyan helyiség, ahol a padló ugyan nem állandóan, de fokozott mértékben van kitéve nedvesség / folyadék hatásának, és / vagy 
időszakosan magas környezeti páratartalomnak. Nedves helyiség például a fürdőszoba, a konyha, a folyosó vagy előszoba.

Figyelem!
 � Az alkalmazások köréből kizárandók adott nedves helyiségek (mint például a szaunák, gőzfürdők, zuhanykabinok vagy cellák, 

közösségi mosókonyhák és úszómedence körüli területek) és az állandó nedvesség vagy folyadék által érintett területek, 
valamint a szabadtéri területek.

 � Az EGGER laminált padló, amely nem minősül Aqua+ laminált padlónak, nedves helyiségekben nem használható.

1. Kötelező bevizsgálás és kellő gondosság gyakorlása
Az EGGER Aqua+ laminált padló nagy precizitású gyártási fázisokban és a legkorszerűbb gyártóberendezéseken készül. 
A gyártási folyamat során és után szigorú minőségi ellenőrzéseken megy át. Azonban a minőségi ellenőrzések mellet is 
előfordulhat, hogy egyes padlódeszkák a szállítás során megrongálódnak. Lerakás előtt a laminált padlódeszkákat lehetőség 
szerint még egyszer ellenőrizni kell. Sérült vagy más okból nem megfelelő padlólapokat (termékeket) nem szabad lerakni, 
hanem lehetőség szerint vissza kell juttatni a kereskedőnek, és ki kell cseréltetni.

2. Padlóaljzatok
2.1
A lerakást végző szakembernek gondoskodnia kell arról, hogy a padló, a rendszeres alapszintű előkészítési eljárásoknak és a 
bevizsgálási és gondozási kötelezettségeknek megfelelően is készen álljon a lerakásra. Kérjük, mikor értékeli az EGGER Aqua+ 
laminált padló lerakásra való alkalmasságát, különösképp vegye tekintetbe az alábbiakat. Ennek megsértése / figyelmen kívül 
hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja maga után.

Ellenőrizze a padlóaljzat nedvesség tartalmának szintjét:
CM készülék segítségével győződjék meg arról, hogy az nem lépi át a következő értékeket:
 � Cement alapú esztrichnél ≤ 2 CM % – fűtött esztrichnél ≤ 1,8 CM %
 � Kalcium-szulfát esztrichnél / úszó kalcium-szulfát esztrichnél ≤ 0,5 CM % – fűtött esztrichnél ≤ 0,3 CM %
 � Ezek az értékek adalékok nélküli esztrichekre vonatkoznak. Adalékanyagok használatakor, és gyors-kötésű esztrich esetén az 

adott gyártó által előírt mértékeket és határértékeket kell alkalmazni. 
 � Vizsgálandó minát az esztrich alsó harmadából kell venni. A folyamat során az esztrich vastagságát le kell mérni és 

dokumentálni kell.

Ellenőrizze, hogy egy szintben van-e a padlóaljzat:
Az általános szabványokon alapuló egyenletességi vizsgálat során helyezzen mérőszalagot / derékszögű vonalzót a felület 
magas pontjaira, és a legmélyebb helyen határozza meg az egyenetlenségnek a felfekvő felületekhez (mérési pontközökhöz) 
képest fennálló mértékét.  
Egymástól 100 cm-re lévő 2 mérési pont között a függőleges eltérés max. 2 mm lehet. Ennél nagyobb eltérések esetén lehetőség 
szerint megfelelő intézkedéseket kell hozni (pl. önterülő masszát kell alkalmazni).

Ellenőrizze az aljzat teherbíró képességét:
Az aljzatnak zárt, önhordó rétegnek kell lennie.

Ellenőrizze, hogy tiszta-e az aljzat:
Az aljzatot fel kell porszívózni.

Nedves helyiség fogalma / Bevizsgálás és a kellő gondosság kötelezettsége / Padlóaljzatok
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Ellenőrizze a légköri viszonyokat:
Lerakás előtt, alatt és után lehetőség szerint a következő viszonyokat kell fenntartani:
 � Minimum 18 °C-os léghőmérséklet
 � Minimum 15 °C-os felületi hőmérséklet a padlón
 � 40 % és 70 % közötti relatív légnedvesség

2.2
Az EGGER Aqua+ laminált padló száraz helyiségekben, úsztatott padlólerakási módszerrel minden olyan aljzaton lerakható, 
amelyek teljesítik a lerakásra való alkalmasság 2.1 részben megadott követelményeit. Ezek közül különösen kiemelendő: 
 � minden esztrich típus, beleértve a melegvizes fűtésű esztrichet is
 � Forgácslap szerkezetek
 � Farostlapok
 � PVC-ből, linóleumból és mozaiklapokból készült padlóburkolatok

Úsztatott padlólerakásra alkalmatlan padlóaljzatok:
Az EGGER Aqua+ laminált padlót soha nem szabad lerakni textil padlóburkolatokra (pl. szőnyegre) és lerakásra nem 
megfelelően előkészített aljzatokra. Ennek megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését 
vonja maga után.

2.3
Az EGGER Aqua+ laminált padló száraz helyiségekben lerakható teljes felületű ragasztással (szabványos lerakás) minden olyan, 
alábbiakban felsorolt aljzaton, amelyek teljesítik a lerakásra való alkalmasság 2.1 részben megadott követelményeit.
 � Minden esztrich típus, bele értve a melegvizes fűtésű esztrichet is
 � Forgácslap szerkezetek
 � Farostlapok
 � Kerámialapok (rendszerhez illő alapréteg és a lapok kitöltése szükséges.)

Úsztatott padlólerakásra alkalmatlan padlóaljzatok:
Az EGGER Aqua+ laminált padlót soha nem szabad textil padlóburkolatokra (pl. szőnyegre), korábbról meglévő, pl. PVC, 
linóleum, vinil padlóburkolatokra és lerakásra nem kész padlóaljzatokra lerakni, valamint ezek teljes felületét leragasztani. 
Ennek megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja maga után.

2.4 
Az EGGER Aqua+ laminált padló nedves helyiségekben (fürdőszobai alkalmazásnál) lerakható úsztatott padlóként, minden, az 
alábbiakban felsorolt aljzaton, amelyek teljesítik a lerakásra való alkalmasság 2.1 részben megadott követelményeit.
 � minden esztrich típus, bele értve a melegvizes fűtésű esztrichet is
 � kerámialapok

Továbbá, az EGGER Aqua+ laminált padló lerakása előtt, a padlóaljzatot megfelelő módon le kell zárni (a beltéri alkalmazások 
céljára szánt vízszigetelés és a víz-hatékonysági osztályok tekintetében lásd a DIN 18534-t), hogy tartósan megakadályozzuk a 
szerkezet nedvesség által okozott károsodását.

2.5
Az EGGER Aqua+ laminált padló nedves helyiségekben (fürdőszobai alkalmazásnál) lerakható úsztatott padlóként, minden, az 
alábbiakban felsorolt aljzaton, amelyek teljesítik a lerakásra való alkalmasság 2.1 részben megadott követelményeit:
 � minden esztrich típus, bele értve a melegvizes fűtésű esztrichet is
 � kerámialapok (rendszerhez illő alapréteg és a lapok kitöltése szükséges.)

Továbbá, az EGGER Aqua+ laminált padló lerakása előtt, a padlóaljzatot megfelelő módon le kell zárni (a beltéri alkalmazások 
céljára szánt vízszigetelés és a víz-hatékonysági osztályok tekintetében lásd a DIN 18534-t), hogy tartósan megakadályozzuk a 
szerkezet nedvesség által okozott károsodását.

Helyiségben uralkodó klímaviszonyok / padlóaljzatok
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Úsztatott padlólerakásra és teljes felületű ragasztásra egyaránt korlátozott mértékben alkalmas padlóaljzatok: 
 � (felületi hőmérséklet szabályozással bíró) elektromos padlófűtő / fűtőfólia rendszerek

Besorolásuk alapján az elektromos padlófűtő rendszerek korlátozottan alkalmas aljzatnak számítanak. Ez azért van, mivel a 
fólia alapú elektromos fűtőrendszerek képesek jelentős mértékben meghaladni a 28 °C-os felületi hőmérsékletet.
Az EGGER abban az esetben tudja jóváhagyni az elektromos padlófűtési rendszer aljzatkénti használatát, ha az digitális úton 
szabályozható, és a felületi hőmérséklet nem haladja meg a 28 °C-t. Továbbá, amennyiben a fűtési rendszer gyártója szintén 
jóváhagyta a rendszer laminált padló alatti használatát. 

Esztrich
 � Az Aqua+ laminált padló esztrichen történő úsztatott lerakásakor, figyelembe kell venni, hogy az aljzatban esetlegesen 

fennmaradt nedvesség fel fog szivárogni az esztrich felületére. Ebből következően, minden esztrich típusnál, a rendszerhez 
illő szigetelő alátétet kell használni (lásd az Figyelem! Alátétek részben) nedvességvédő rétegként, Aqua+ Aluflex párazárót, 
vagy SD≥ 75 m értékkel bíró fóliát kell elhelyezni a teljes felületen. Megfelelő és szakszerű lerakás esetén, az adott kiviteltől 
függően, a nedvességvédő fóliá csíkjainak az illesztési területeken 5 - 20 cm szélességben át kell fedniük egymást. Nedves 
helyiségekben történő lerakás esetén a fal menti területet EGGER Aqua+ Alutape szigetelőszalaggal kell lezárni.

 � Az EGGER Aqua+ laminált padlók teljes felületen történő leragasztásako, kötelező az EGGER és a ragasztó gyártó által 
jóváhagyott ragasztóanyagot használni. A jóváhagyott ragasztók áttekintése az www.egger.com weblapon található. Ennek 
megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja maga után.

Melegvizes padlófűtésű esztrichek
 � Fűtési rendszerrel ellátott padlószerkezet esetén, az összes kivitelezőnek (kőművesnek, építésznek, fűtési szakembernek, 

fűtéstechnikusnak, padlóburkolónak és padlógyártónak) összhangban kell együttműködnük. A teljes padlóterületen 
alkalmazott fűtési renddszer megköveteli a megfelelő tervezést és összehangolást a fűtési rendszer és az esztrich 
kivitelezésekor egyaránt, a hiba nélküli, hosszú élettartam és maximális teljesítményt eléréséhez. Az aljzaton végzett 
megszokott ellenőrzések mellett, még a padlófűtési / -hűtési rendszer működését (működésben lévő fűtést / hűtést) is 
ellenőrizni kell. A fűtési protokoll szerint a fűtött esztrich szerkezetének megfelelő felmelegedéséről és lehűléséről szóló 
igazolást minden évszakban ki kell állítani és dokumentálni kell.

A terhelés és a hőelosztó réteg fűtése során különbséget teszünk funkcionális fűtés és padlószárító fűtés között.
 � A funkcionális fűtés, a fűtési rendszert beszerelő szakember számára visszaigazolást ad arról, hogy a szerkezetet megfelelő 

kivitelezésű és a fűtött padlószerkezet használhatóságának ellenőrzésére szolgál.
 � A padlószárító fűtés az esztrichben visszamaradt nedvesség eloszlatására szolgál, amit addig kell folytatni amíg az alkalmas 

nem lesz a lerakásra.

Figyelem!
A funkcionális fűtés nem garantálja, hogy az esztrich ténylegesen el érte a lerakásra való alkalmasság feltételének is tekinthető 
nedvességtartalmat. Ezért rendszerint a lerakott padló szárítására is szükség van.

Figyelem!
A fűtött padlószerkezet felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot. Az EGGER Aqua+ laminált padlót rendszerint 
úsztatott lerakási módszerrel rakják le. Az ásványi anyagokből készült aljzatokon történő lerakáskor, még a szigetelő alátét 
elhelyezése előtt, az egész területen elengedhetetlen az EGGER Aqua+ Aluflex fólia, vagy nedvességzáró rétegként szolgáló, 
SD ≥ 75 m értékű nedvességvédő fólia használata. Nedves helyiségben történő lerakás esetében, a falmenti csíkot EGGER 
Aqua+ Alutape szigetelőszalaggal kell lezárni. Úsztaott padlólerakásakor az Aqua+ laminált padló és a szigetelő alátét 
hővezető képességét is figyelembe kell venni. A CE követelményeknek megfelelően, az összes elem hővezető értékének 
összegánek ≤ 0,15 m² K/W-t kell lennie. Amennyiben az padlókat úsztatott padlólerakással, fűtött esztrichen vagy elektromos 
felületi fűtőrendszeren rakjuk le, de nem az EGGER kiegészítók kínálatában elérhető szigetelő alátétet alkalmazzuk, maximális 
hőátadási ellenállásra vonatkozó teljes garancia érvényét veszti. Az EGGER Aqua+ laminált padló teljes felületen történő 
leragasztása esetén, az EGGER és a ragasztó gyártója által jóváhagyott ragasztóanyagot kötelező használni. A jóváhagyott 
ragasztókat megtekintheti az www.egger.com weboldalon. Ennek megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás 
érvényének elvesztését vonja maga után.

Aljzatok



5

Forgácslemez és farostlemez
 � Forgácslemezen és farostlemezen az EGGER Aqua+ laminált padlót csak száraz helyiségekben (normál alkalmazásban) szabad 

lerakni.
 � Az EGGER Aqua+ laminált padlónak faforgácslemezen vagy farostlemezen történő lerakásakor a kopogó hang és a környezeti 

zaj csökkentése érdekében rendszerhez illő szigetelő alátétet kell használni. Párazáró réteg nem szükséges.
 � Az EGGER Aqua+ laminált padlónak forgácslemezen vagy farostlemezen, teljes felületen történő leragasztása esetén kötelező 

az EGGER és a ragasztó gyártója által jóváhagyott ragasztóanyagot használni. A jóváhagyott ragasztókat megtekintheti a 
www.egger.com weboldalon. Ennek megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja 
maga után.

Kerámialapok
 � Az EGGER Aqua+ laminált padlónak kerámialapon történő lerakásakor célszerű észben tartani, hogy felszálló nedvességgel 

kell számolni. Ebből következően az adott rendszernek megfelelő szigetelő alátét használata előtt, nedvesség záró, SD ≥ 
75 m értékkel bíró nedvességvédő fóliá réteget kell elhelyezni a teljes felületen. Szakszerű lerakás esetén, az adott kiviteltől 
függően, a nedvességvédő fóliá csíkjainak az illesztési területeken 5 - 20 cm szélességben át kell fedniük egymást. Nedves 
helyiségekben történő lerakás esetén a fal menti területet EGGER Aqua+ Alutape szigetelőszalaggal kell lezárni.

 � Az EGGER Aqua+ laminált padlók, kerámia burkolatra történő teljes felületi leragasztása csak akkor jöhet számításba, ha 
előtte fel lett víve a rendszernek megfelelő alapréteg, a kerámialapok ki lettek töltve és az EGGER, valamint a ragasztó gyártó 
által jóváhagyott ragasztó lett alkalmazva. A jóváhagyott ragasztókat megtekintheti a www.egger.com webolédalon. Ennek 
megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja maga után.

Rugalmas (PVC, linóleum, vinil) padlóburkolatok
 � Az EGGER Aqua+ laminált padlók rugalmas padlóburkolat (tekercselt árukon) történő úsztatott lerakása, kizárólag száraz 

helyiségben (szabvános lerakás) jöhet szóba, és ebben az esetben is csak ha a rugalmas padlóburkolat megfelelő állapotban 
van, stabil és felülete zárt (nincsenek rajta kidudorodások / leválások, nem látható rajta repedés), és a 2.1 részben leírt 
követelmények tekintetében lerakásra alkalmasnak tekinthetők.

 � Az EGGER Aqua+ laminált padlónak e burkolatokra való lerakásakor nincs szükség nedvességvédő fólia és hangszigetelő 
alátét használatára, mivel a régi, rugalmas padlóburkolat betölti ezt a szerepet.

 � Rugalmas padlóburkolaton azonban az EGGER Aqua+ laminált padló nem ragasztható le teljes felületén. Ennek 
megsértése / figyelmen kívül hagyása a garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja maga után.

Figyelem! Alátét anyagok
 � Az ásványi anyagokből készült aljzatok esetében az egész területen elengedhetetlen a nedvességzáró rétegként szolgáló, 

SD ≥75 m értékű nedvességvédő fólia használata. Kivétel ez alól az EGGER Silenzio Duo használatakor (beépített 
nedvesség védelemmel ellátott 2 az 1-ben szigetelő alátét) vagy ennek teljesítményével megegyező 2 az 1-ben alátét. 
Ebben az esetben, nincs szükség külön nedvességvédő fóliára. Fürdőszobában történő lerakás esetén a falak menti 
területet EGGER Aqua+ Alutape szigetelőszalaggal kell lezárni (lásd 1. ábrát).

 � Úsztatott lerakás esetén az EGGER Aqua+ laminált padló alá a rendszerhez illő EGGER Silenzio alátétet kell teríteni. A 
választható alátétek a www.egger.com weboldalon találhatók. 

 � Kivétel ez alól a padló hátoldalára ragasztott Silenzio alátéttel ellátott EGGER Aqua+ laminált padló használata. Ebben az 
esetben nem kell külön szigetelő alátétet használni.

1

Aljzatok
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3. Lerakás előtt
A lapok pihentetése
A lerakás megkezdése előtt az Aqua+ laminált padlót tartalmazó csomagokat abban a helyiségben kell tárolni, ahol le lesz 
rakva, vagy a pihentetésre egyező légköri viszonyokkal rendelkező helyiséget kell választani. Az akklimatizálást a következő 
feltételek mellett kell elvégezni:
 � Becsomagolt állapotban
 � Legalább 48 órán át
 � Lapokon elfektetve, a falaktól minimum 50 cm távolságra
 � Minimum 18 °C-os hőmérsékletű helyiségben
 � Minimum 15 °C-os hőmérsékletű padlón
 � A relatív páratartalom 40 % és 70 % között kell hogy legyen.

Lerakási irány
A lerakás irányára nincs megkötés, így az EGGER Aqua+ laminált padló tetszőleges irányban rakható le. A laminált padló felülete 
akkor mutat a legjobban, ha a padlólapok a beszivárgó fény irányával párhuzamosan vannak lerakva. 

Az első sor megtervezése 
Először le kell mérni a helyiséget, hogy el lehessen dönteni, szükség lesz-e az első sor szélességének átszabására. Erre minden 
esetben szükség lesz, amennyiben az utolsó lerakandó sor 5 cm-nél keskenyebb.

Figyelem! A lapokat az eresztékes (piros jelzésű múanyag) felőli oldaltól kezdve hosszában kell levágni.

A széleken található kötéseinek megtervezése
A helyiség változó légköri viszonyai miatt az EGGER Aqua+ laminált padló mérete bizonyos mértékben változhat, illetve 
elmozdulhat. A rögzített tárgyakhoz képest meghagyott, megfelelő méretű szél / fal menti rések biztosítják a lerakott laminált 
padló mozgásának lehetőségét és egyúttal megakadályozzák a hanghidak keletkezését. Ebből következően, valamint a 
szerkezet többi részének hangszigetelése érdekében (a falak mentén), az EGGER Aqua+ laminált padlók mindkét, úsztatott 
és teljes felületen történő leragasztása megkívánja, hogy a szélek / falak mentén 8 - 10 mm-es rést hagyunk az épület rögzített 
alkotóelemeihez – mint például a falakhoz, ajtókeretekhez, csővezetékekhez, pillérekhez, lépcsőkhöz stb. képest.

Mozgó profilok tervezése
Tekintettel az Aqua+ laminált padló mozgási viselkedésére és a szakma által elismert szabályokra, az alábbi burkolatok és 
méreteken kell alkalmazni a mozgó profilokat:

a) úsztatott lerakás esetén:
 � ajtóküszöbök
 � átjárók
 � szögletes területek
 � A helyiség 10 m-nél hosszabb és / vagy szélessebb méreténél

b) teljes felületű ragasztással végzendő lerakás esetén:
 � Amennyiben a szerkezet rendelkezik a rendeltetésének megfelelő hézaggal (tágulási hézaggal), mozgásprofilokat csak 

ajtóküszöbökbe / folyosókba kell beépíteni. Mindkét burkolatnak át kell fednie egymást, mivel a funkcionalitás szempontjából 
szükséges szerkezeti kötéseket ki kell terjeszteni a legmagasabb burkolat szintjére.

 � A burkolat maximális területét a szerkezet fenntarthatósága alapján meghatározott megfelelő hézagok (pl. mozgási hézagok) 
határozzák meg. Ezzel kapcsolatosan, a szakma alábbi szabálya érvényes: a padlóaljzatban kialakított szerkezeti hézagokat 
(pl. mozgási hézagokat) soha nem szabad erőzáró kötésnek kitenni, és mindig a legmagasabb burkolatig kell vinni.

Figyelem! A legtöbb profiltípus esetében a takaró profilt felvevő alapot (alapprofilt) még az Aqua+ laminált padló lerakása előtt 
el kell helyezni. Nedves helységekben történő lerakás (fürdőszobai alkalmazás) esetén csak alumíniumból készült átmeneti, 
kiegyenlítő és lezáróprofilokat szabad használni.

Lerakás előtt
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Lerakás előtt / lerakás 

Figyelem! Nedves helyiségben (fürdőszobában) történő alkalmazás: 
 � A profil és a fal közti kötést vízálló módon kel lezárni rugalmas hézagtömítő szerrel (lásd az 1. ábrát). 

25
SIL
ICO

NE1

Beépített konyhák / beépített szekrények
A beépített konyhákat és beépített szekrényeket lehetőleg még a laminált padló lerakása előtt össze kell szerelni, és a laminált 
padlót közvetlenül a lábazati panel alá kell fektetni.

4. Beépítés
A szabadalmaztatott UNI fit! csatlakozás segítségével az EGGER Aqua+ laminált padlót mind száraz helyiségekben (normál 
alkalmazás), mind (a bevezetőben meghatározott módon) nedves helyiségekben le lehet rakni úsztatott kivitelezésben és teljes 
felületű ragasztással.

Figyelem! Teljes felületű ragasztás esetén csak akkor nyújtható be garancia- és jótállási igény, ha az Aqua+ laminált padlót 
az EGGER és a ragasztó gyártója által jóváhagyott ragasztóval lett leragasztva. Ennek megsértése / figyelmen kívül hagyása a 
garancia és jótállás érvényének elvesztését vonja maga után.

A teljes felületű ragasztással végzett lerakás – többek között – a következő előnyökkel rendelkezik:
 � stabil és kompakt zárású padlófelülettel csökentett elmozdulási viselkedés és optimális lerakási magasság érhető el.
 � Nagy felületen történő lerakás alkalmával, csak a szerkezet fenntarthatósága miatt megkövetelt szerkezeti kötéseket kell a 

legfelső szintig kiterjeszteni (az EGGER Aqua+ laminált padlónál mozgásprofil beépítésének segítségével.
 � Jelentős mértékben csökken lépések hangja (környezeti zaj).
 � A csökkentett hővezető képességnek köszönhetően a padlófűtés teljesítménye optimális lesz.

4.1. Úsztatott lerakás 

Általános szabály:
 � A padlóburkoláshoz előkészített talajnak száraznak, tisztának, elválasztószerektől és repedésektől mentesnek, vízszintesnek 

kell lennie, valamint a DIN 18365 és a DIN 18202 szabvány szerintii húzó- és nyomószilárdsággal kell rendelkeznie. A padló 
egyenletességét tekintetve a szigorúbb < 2 mm/m-es követelményt kell betartani.

 � Amennyiben az aljzat nem alkalmas a lerakásra, pl. mert felületi hibái vannak, vagy az aljzat felépítése miatt a padló teteje 
megsérülhet, a padlóburkolónak írásban kell rögzítenie az esetleges kifogásait.

 � Ha a lerakáskor a padlóaljzat nem egyenletes, akkor rendszerhez illő előzetes bevonatot és / vagy kitöltést kell alkalmazni.
 � A rendszernek megfelelő alátétet kell használni.

Az EGGER Aqua+ laminált padló úsztatott lerakásakor az egyes padlólapok a szabadalmaztatott UNI fit! csatlakozás segítségével 
kapcsolódnak egymáshoz, és így kerülnek rá az aljzatra.

 � Ellenőrizze a padlólapok esetleges látható sérüléseit / hibáit. Határozza meg, hogy melyik a csapos és melyik a hornyos széle 
(1. ábra / 2. ábra).

 � Kezdje az első két sor lerakását a helyiség bal sarkában, ügyelve arra, hogy az első lap mindkét csapos oldala a fal felé, és 
mindkét hornyos oldala a lerakó felé nézzen (1. ábra / 2. ábra).

 � Az első két sor lapjait egyidejűleg, azaz, állandóan váltogatva lehet lerakni az alább mutatott és ismertetett módon, figyelve 
arra, hogy a végcsatlakozások egymástól minimum 20 cm-re el legyenek tolva.
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Lerakás

Fal8 - 10 mm

8 - 10 mm

1. lap  =  lerakás a helyiség bal sarkában.
2. lap =  a lerövidített lap hosszanti oldalának szögbe állítása. Helyezze be a hosszanti csapos részt felülről átlósan az 1. lap 

hosszanti hornyába, és a 2-es lapot nyomja le annyira, hogy síkban feküdjön (lásd a 3. ábrát). 
3. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása és benyomása a rövid oldalba. Először a hosszanti csapos részt helyezze vissza az 

1. lap hosszanti hornyába felülről, kis szögben. Majd ebben a döntött helyzetben nyomja a 3. lapot a 2. lap elülső 
része felé annyira, hogy mindkét lap rövid oldala egymásnak nyomódjon és tökéletesen illeszkedjen. Zárja össze 
újból a hosszanti oldalak csatlakozását oly módon, hogy leengedi és közben mindaddig összenyomva tartja az 
elülső oldalak csatlakozását, amíg érezhetően a helyükre nem pattannak (lásd a 4. ábrát). 

4. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása az átellenes oldalon, és a rövid oldal benyomása a fent leírt módon. Helyezze a 
hosszanti oldal hornyát kis szögben a 3. lap hosszanti oldalának csapos része alá. Ebben a döntött helyzetben 
nyomja a 4. lapot a 1. lap elülső része felé annyira, hogy mindkét lap rövid oldala egymásnak nyomódjon és 
tökéletesen illeszkedjen. Zárja össze újból a hosszanti oldalak csatlakozását oly módon, hogy leengedi és közben 
mindaddig összenyomva tartja az elülső oldalak csatlakozását, amíg érezhetően a helyükre nem pattannak (lásd a 
5. ábrát).

5. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása és benyomása a rövid oldalba (lásd a 3. lapot).
6. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása és benyomása a rövid oldalba (lásd a 4. lapot).
7. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása és benyomása a rövid oldalba (lásd a 3. lapot)
8. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása és benyomása a rövid oldalba (lásd a 4. lapot).

Rakja le az első és a második sor még megmaradt lapjait a fent leírt módon, és vágja le az utolsó lapokat, hogy illeszkedjenek 
(lásd a 6. és 7. ábrát). 
Ezután helyezze el az első két sort, ügyelve a faltól mért (8 - 10 mm-es) távolságra, és (hosszában és keresztben) helyezze be a 
köztartókat. 

a

b

c

6 7

2

9

a

b

c

4

8

31 a

b

c

5

10

 � Rakja le a harmadik sor első lapját úgy, hogy felülről, kis szögben behelyezi a hosszanti nyelv oldalát a második sor 
hosszirányú hornyába. Majd engedje le a lapot annyira, hogy síkban feküdjön.

 � A harmadik sor második lapjának lerakásakor ismét döntse meg a hosszanti oldalt a lefelé néző csapos részével, és 
csúsztassa be azt a második sor hosszanti oldalának hornyos részébe. A lapot továbbra is ebben a döntött helyzetében 
tartva, csúsztassa el a harmadik sor első lapjának vége felé annyira, hogy az elülső csatlakozó szerkezetek egymás felett 
legyenek, és így tökéletesen illeszkedjenek. Zárja össze újból a hosszanti oldalt oly módon, hogy miközben leengedi a lapot 
és az elülső részt, összenyomja annyira, hogy érezze a záródását.

 � Rakja le a harmadik sor még megmaradt lapjait a fent leírt módon, és szükség esetén vágja méretre az első és / vagy utolsó 
lap hosszát.

 � Minden további sor mindig az előző sor maradék paneljével kezdődik, ha az legalább 200 mm hosszú, és tartható a 
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Lerakás 

végcsatlakozások minimális eltolódása.
 � Most már lapról-lapra folytathatja a lerakást. Az utolsó lapsor lerakásának előkészítéseként fogja meg a lapot, és helyezze rá 

pontosan az utolsó előtti sor tetejére. Egy hulladék lap (szélesség) segítségével át tudja vinni a fal körvonalát a lemezre.

Figyelem! Győződjék meg róla, hogy a végcsatlakozók legalább 200 mm-re el vannak tolva. A ferde és / vagy speciális kialakítású 
termékek (pl. csempe dekoráció) esetén biztosítani kell, hogy az 
eltolás a ferde és / vagy a minta szerint megegyező legyen.

Lapok eltávolítása / kiszerelése úsztatott lerakás esetén
Ha rongálás nélkül szeretné lecserélni a lerakott lapot, először az egész sort ki kell vennie az összezárt helyzetből a sor 
megdöntésével, majd utána a rövid végeken el kell tolnia a lapokat. Gondosan nyúljon hozzá, nehogy megrongálja a 
csaphornyos részeket.

a b c

4.2. Lerakás teljes felületű ragasztással

A szabadalmaztatott UNI fit! csatlakozás segítségével az EGGER Aqua+ laminált padlót magánlakásokban, valamint 
kereskedelmi területeken is le lehet rakni teljes felületű ragasztással. 

Általános szabály:
 � A padlóburkoláshoz előkészített talajnak száraznak, tisztának, elválasztószerektől és repedésektől mentesnek, vízszintesnek 

kell lennie, valamint a DIN 18365 és a DIN 18202 szabvány szerintii húzó- és nyomószilárdsággal kell rendelkeznie. A padló 
egyenletessége tekintetében a szigorúbb ≤2 mm/m-es követelményt kell betartani.

 � Amennyiben az aljzat még nem áll készen a lerakásra, pl. mert felületi hibái vannak, vagy az aljzat szerkezete miatt 
megsérülhet a padló teteje, a padlóburkolónak írásban kell rögzítenie az esetleges kifogásait.

 � Ha a padlóaljzat felülete nem elég egyenletes a lerakáshoz, akkor a rendszernek megfelelő bevonatot és / vagy kitöltést kell 
alkalmazni.

 � Az esztrichet át kell csiszolni, és a képződött port ipari porszívóval fel kell szívni.

Az Aqua+ laminált padló teljes felületű ragasztása megköveteli, hogy:
 � kizárólag az www.egger.com alatt felsorolt és jóváhagyott ragasztók használhatók. 
 � A ragasztó gyártója által megadott összes előírást, például illesztési és kötési időket mindig be kell tartani. 
 � A ragasztóanyagot a teljes felületre kell felvinni az előírt fogazattal ellátott simítólapáttal. A padlóaljzattól függően a fogazott 

simítót 30 - 50 m²-enként le kell cserélni.
 � Általános szabály: kerülni kell a ragasztóágyban történő helytelen elhelyezést, és a talajt a rendszerhez illő módon 

kell bevonni vagy kitölteni, mert a biztonságos és optimális lerakási eredmény csak egymással összehangolt anyagok 
használatával biztosítható. 

 � Az EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG nem felel a ragasztó rendszer helytelen használatáért és feldolgozásáért.

Az EGGER Aqua+ laminált padló teljes felületű ragasztása esetén az egyes padlólapokat a szabadalmaztatott UNI fit! csatlakozás 
segítségével egymáshoz rögzítjük, majd egyenként behelyezzük és benyomjuk a ragasztóágyba úgy, hogy a ragasztó a lap teljes 
hátsó felületét befedje.
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 � Lerakás előtt ellenőrizze a padlólapokon esetlegesen látható sérüléseket / hibákat. Győződjék meg arról is, hogy az EGGER 
Aqua+ laminált padló hátoldalán nem található por, és határozza meg, hogy hol legyen a padlólapok csaphornyos része (K5 
ábra / K6 ábra).

 � Fogazott simítólapát segítségével felvisszük a ragasztót az előkészített padlóaljzatra. A ragasztó felvitelét rendszerint a 
helyiség baloldali sarkában kezdje el, majd folytassa a lerakandó sorok teljes hossza mentén, maximum 50 cm szélességben, 
hogy egy lépésben mindig 2 sor EGGER Aqua+ laminált padlót lehessen lerakni (K1 ábra / K2 ábra / K3 ábra és K4 / K7 ábra).

K1

Részletek: www.egger.com

 CT:  < 1,8 CM%
 CA/CAF: < 0,3 CM%

K2

Részletek: www.egger.com

K3

Részletek: www.egger.com

K4

 � Az első két sor lerakását kezdje a helyiség bal sarkában, a faltól 8 - 10 cm távolságban, ügyelve arra, hogy az első lap mindkét 
csapos oldala a fal felé, mindkét hornyos oldala pedig a lerakó felé nézzen (K8. ábra).

 � Az első két sor lapjait egyidejűleg, azaz, állandóan váltogatva lehet lerakni az alább mutatott és ismertetett módon, figyelve 
arra, hogy a végcsatlakozások egymástól minimum 20 cm-re el legyenek tolva.

Fal
8-10 mm

8-10 mm

1. lap  =  lerakás és lenyomás a helyiség bal sarkában (K8. ábra).
2. lap =  a lerövidített lap hosszanti oldalának szögbe állítása. Helyezze be a hosszanti csapos részt az 1. lap hosszanti 

hornyába felülről, átlósan, és a 2. lapot engedje le annyira, hogy síkban feküdjön, majd nyomja bele a 
ragasztóágyba (K9. ábra). 

3. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása, és benyomása a rövid oldalon. Először a hosszanti csapos részt helyezze vissza 
az 1. lap hosszanti hornyába felülről, kis szögben. Majd ebben a döntött helyzetben tolja el a 3. lapot a 2. lap rövid 
oldala felé annyira, hogy mindkét lap rövid oldala egymásnak nyomódjon és tökéletesen illeszkedjen. Most zárja 
össze a hosszirányú csatlakozást úgy, hogy leengedi és egyidejűleg lenyomja a rövid oldali csatlakozást, amíg a 
helyére nem kattan, hogy így a lap teljes felülete a ragasztóágyban helyezkedjen el (K10 ábra). 

4. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása az átellenes oldalon, és a rövid oldal benyomása a fent leírt módon. Helyezze a 
hosszanti oldal hornyát a 3. lap hosszanti oldalának csapos része alá kis szögben. Ebben a döntött helyzetben 
nyomja a 4. lapot a 1. lap elülső része felé annyira, hogy mindkét lap rövid oldala egymásnak nyomódjon és 
tökéletesen illeszkedjen. Most zárja össze ismét a hosszirányú csatlakozást úgy, hogy leengedi és egyidejűleg 
lenyomja a rövid oldali csatlakozást annyira, hogy a helyére kattanjon, és így a lap teljes felülete a ragasztóágyban 
helyezkedjen el (K11. ábra). 

5. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása, az UNI fit! csatlakozás rövid oldalának lenyomása, és a padlólap benyomása a 
ragasztóágyba (lásd 3. lapot).

6. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása, az UNI fit! csatlakozás rövid oldalának lenyomása, és a padlólap benyomása a 
ragasztóágyba (lásd 4. lapot).

7. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása, az UNI fit! csatlakozás rövid oldalának lenyomása, és a padlólap benyomása a 
ragasztóágyba (lásd 3. lapot). 

8. lap =  hosszanti oldal szögbe állítása, az UNI fit! csatlakozás rövid oldalának lenyomása, és a padlólap benyomása a 
ragasztóágyba (lásd 4. lapot).

Rakja le az első és a második sor még megmaradt lapjait a fent leírt módon. Az utolsó lapokat a kívánt hosszra vágjuk (K12. 
ábra / K13. ábra).

Lerakás
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K5 K6 K7
8 - 10 mm

K8

8 - 10 mm
K9 a

b

c

K10 K10a a

b

c

K11

K11a a

b

c

K12 K12a K13

 � Ezt követően, a fogazott simítóval vigyen fel újból ragasztót a teljes hossz mentén maximum 50 cm szélességben úgy, hogy a 
következő 2 sor EGGER Aqua+ laminált padlót egyiket a másik után, egyenként le lehessen rakni (K14. + K15. ábra).

K14 K15

 � Rakja le a harmadik sor első lapját úgy, hogy felülről, enyhe szögben, behelyezi a hosszanti nyelv oldalát a második sor 
hosszirányú hornyába. Majd engedje le a lapot annyira, hogy síkban felfeküdjön, és nyomja bele a ragasztóágyba. 

 � A harmadik sor második lapjának lerakásakor ismét döntse meg szögben a hosszanti oldalt a lefelé néző csapos részével, 
majd csúsztassa be azt a második sor hosszanti oldalának hornyos részébe. A lapot továbbra is ebben a döntött helyzetében 
tartva, csúsztassa el a harmadik sor első lapjának vége felé annyira, hogy az elülső csatlakozó szerkezetek egymás felett 
legyenek, és így tökéletesen illeszkedjenek. Most zárja össze a hosszú szélt úgy, hogy leengedi a panelt, és lenyomja a rövid 
oldalt annyira, hogy az érezhetően a helyére kattanjon, és a lap teljes felülete a ragasztóágyban legyen, majd nyomja neki a 
padlólapot a ragasztóágynak.

 � Rakja le a harmadik sor még megmaradt lapjait a fent leírt módon. Az első és / vagy utolsó lapot ismét a kívánt hosszra vágjuk.
 � Minden további sor mindig az előző sor maradék paneljével kezdődik, ha az legalább 200 mm hosszú, és tartható a 

végcsatlakozások minimális eltolódása.
 � A lerakást most már lapról-lapra folytathatja. 
 � Az utolsó lapsor lerakásának előkészítéseként fogja a lapot és helyezze rá pontosan az utolsó előtti sor tetejére. Egy hulladék 

lap (szélesség) segítségével át tudja vinni a fal körvonalát a lemezre.
Figyelem! 
 � Győződjék meg róla, hogy a végcsatlakozások legalább 200 mm-re el vannak tolva. A gyárilag ferde szélű és / vagy speciális 

kivitelű termékek (pl. csempe dekoráció) esetében biztosítsa, hogy az eltolás a ferde szélnek és / vagy a mintázatnak 
megegyező legyen.

 � A lerakott EGGER Aqua+ laminált padlófelület csak az adott ragasztó száradási és kikeményedési idejének letelte után vehető 
használatba.

Lerakás 
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4.3. Lerakás nedves helyiségekben

Nedves helyiség meghatározása
 � Olyan helyiség, ahol a padló ugyan nem állandóan, de fokozott mértékben van kitéve nedvesség / folyadék hatásának, 

és / vagy időszakosan magas környezeti páratartalomnak. Nedves helyiség például a fürdőszoba, a konyha, a folyosó és az 
előszoba.

 � Figyelem! Az alkalmazások köréből kizárandók adott nedves helyiségek (mint például a szaunák, gőzfürdők, zuhanykabinok 
vagy cellák, közösségi mosókonyhák és úszómedence körüli területek) és az állandó nedvesség vagy folyadék által érintett 
területek, valamint a szabadtéri területek.

4.3.1. Úsztatott lerakás nedves helyiségekben
Az EGGER Aqua+ laminált padló nedves helyiségekben (fürdőszobai alkalmazásnál) lerakható úsztatott padlóként, minden, 
az alábbiakban felsorolt aljzaton, amelyek teljesítik a lerakásra való alkalmasság 2.1 részben megadott követelményeit. 
Továbbá, az EGGER Aqua+ laminált padló lerakása előtt, a padlóaljzatot megfelelő módon le kell zárni (a beltéri alkalmazások 
céljára szánt vízszigetelés és a víz-hatékonysági osztályok tekintetében lásd a DIN 18534-t), hogy tartósan megakadályozzuk a 
szerkezet nedvesség által okozott károsodását. 

Padlószerkezet:
1) Padlóaljzat (cement esztrich, kalcium-szulfát esztrich, kalcium-szulfát áramló esztrich és melegvizes fűtésű esztrichek, 

kerámialapok)
2) Építmény lezárása (kompozit vízszigetelés, a beltéri alkalmazások céljára szánt vízszigetelés és víz-hatékonysági osztályok 

tekintetében lásd a DIN 18534 szabványt)
3) Alátétek: 

A. opció: EGGER Silenzio Duo & EGGER Aqua+ Alutape (fal-csatlakozási területek lezárása) 
B. opció: EGGER Aqua+ Aluflex & EGGER Silenzio Easy & EGGER Aqua+ Alutape (fal-csatlakozási területek lezárása)

4) EGGER Aqua+ laminált padló

Aqua+ Alutape

Aqua+ Alutape Aqua+ Alutape Szilikon kötés Szilikon kötés

Szegélyléc Szegélyléc

Aqua+ Aluflex Silenzio Duo
Silenzio Easy

Az összes bemutatott és említett dekor reprodukció.

Lerakás
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Figyelem! A rendszerhez illő nedvességvédő fólia teljes felületű lerakásáról, és a fal-csatlakozási területek lezárásáról az EGGER 
Aqua+ Alutape szigetelőszalag használatával (1. + 2. ábra) mindenképpen gondoskodni kell. 

Az EGGER Aqua+ laminált padló tényleges lerakása a 4.1. szakaszban leírt módon történik, ahol az egyes padlólapokat a 
szabadalmaztatott UNI fit! csatlakozás segítségével rögzítjük egymáshoz. Az EGGER Aqua+ Alutape részeként használt távtartó 
szalag gondoskodik a szükséges faltávolság fennmaradásáról. A lerakás befejezése után el kell távolítani a távtartó szalagot 
(10. ábra).
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Részletek: www.egger.com
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Kizárólag alumíniumból készült átmeneti, kiegyenlítő és lezáróprofilokat szabad használni. A profil és a fal közti kötést vízálló 
módon kel lezárni rugalmas hézagtömítő szerrel (lásd az 1. ábrát). 

Lerakás 
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4.3.2. Teljes felületű ragasztás nedves helyiségekben
Az EGGER Aqua+ laminált padlónak nedves helyiségben, teljes felületű leragasztással végzendő lerakása minden olyan esztrich 
típusnál, így a meleg vízzel fűtött esztrich fajtáknál is lehetséges, amelyek teljesítik a lerakásra való alkalmasság 2.1 részben 
megadott követelményeit. 
 � Ha a padlóaljzat felülete nem elég egyenletes a lerakáshoz, akkor a rendszernek megfelelő bevonatot és / vagy kitöltést kell 

alkalmazni. Az esztrichet át kell csiszolni, és a képződött port ipari porszívóval fel kell szívni.
 � Továbbá, az EGGER Aqua+ laminált padló lerakása előtt, a padlóaljzatot megfelelő módon le kell zárni (a beltéri alkalmazások 

céljára szánt vízszigetelés és a víz-hatékonysági osztályok tekintetében lásd a DIN 18534-t), hogy tartósan megakadályozzuk a 
szerkezet nedvesség által okozott károsodását.

 � Padlóaljzatként kizárólag akkor használhatók kerámialapok, ha előtte fel lett víve a rendszernek megfelelő alapréteg, a 
kerámialapok ki lettek töltve. 

Padlószerkezet:
1) Padlóaljzat (cement esztrich, kalcium-szulfát esztrich és melegvizes fűtésű változatai)
2) A rendszerhez illő kompozit víz zárás (a beltéri alkalmazások céljára szánt vízszigetelés és víz-hatékonysági osztályok 

tekintetében lásd a DIN 18534 szabványt)
3) Ragasztók (a jóváhagyott ragasztók megtekinthetők a www.egger.com weboldalon)
4) EGGER Aqua+ laminált padló

Az EGGER Aqua+ laminált padló tényleges lerakása a 4.2. szakaszban leírt módon történik, ahol az egyes padlólapokat a 
szabadalmaztatott UNI fit! csatlakozás segítségével rögzítjük egymáshoz.

1

Részletek: www.egger.com
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Részletek: www.egger.com
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Figyelem!
 � Kizárólag alumíniumból készült átmeneti, kiegyenlítő és lezáróprofilokat szabad használni. A profil és a fal közti kötést vízálló 

módon kel lezárni rugalmas hézagtömítő szerrel (lásd az 1. ábrát). 
 � A lerakott EGGER Aqua+ laminált padlófelület csak az illető ragasztó száradási és kikeményedési időtartamának letelte után 

hagyható jóvá használatra.

Lerakás
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4.4. További lerakási utasítások

Nyilvános helyiségek
Az Aqua+ laminált padlók, szabadtéri területekkel közvetlen érintkezésben lévő nyilvános helyiségekben történő lerakása 
alkalmával, a bejárati területnek megfelelő méretű, padlószerkezetbe süllyesztett tisztító résszel kell rendelkeznie. Ha ennek 
kialakítása nem lehetséges, a bejárati területen lerakott lapokat Aqua+ Clic Sealerrel kell lezárni. Az Aqua+ Clic Sealer-t a 
lerakott lap csapos részének rövidebb oldalára kell felvinni. Mégpedig úgy, hogy a lapok egymáshoz kapcsolásakor a teljes 
hosszukat lefedje. Gondoskodjon arról, hogy a lapok a Clic Sealer alatt hézagmentesen legyenek lerakva. A Clic Sealer feleslegét 
azonnal vagy rövid száradási idő után is könnyen el lehet távolítani a felületről.
(Figyelem! A profil miatt az Aqua+ Clic Sealer megfelelő adagolását be kell tartani, különösen a rövid oldalon).
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Csövek

8-10 mm 8-10 mm

1

+ 16 mm
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2
45°

3
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4

 � Mérje ki és jelölje be a csövek helyzetét a panelen (hagyjon helyet a szélek kötésének).
 � A furatoknak a cső átmérőjénél legalább 16 mm-rel nagyobbnak kell lenniük.
 � Fűrészelje a lyukakat 45 °-os szögben.
 � Helyezze be és ragassza be a lefűrészelt darabokat.

Lerakás 
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Ajtókeretek

1a 1b 1c

= + 16 mm

a

b

c

2

A fából készült ajtókereteknél javasoljuk, hogy az ügyféllel egyeztetve rövidítse le ezeket a lerakási magasságban (padló plusz 
az alátétanyagok vagy a felvitt ragasztóréteg mérete) (1a. ábra). 
 � Rakja le úgy az Aqua+ laminált padlót, hogy a fal / szél menti kötés egészen a keret aljáig megfelelő legyen. Ha a lerakáskor 

ajtókerethez ér, az adott lap a hossza mentén szögbe állítható és leengedhető. Ezt követően, a padlóra lerakott lapot tolja 
be / ütögesse be az ajtókeret alá kalapács vagy ütőfa segítségével, vízszintes síkban pedig ezután további ütögetéssel zárja 
össze a rövid oldali csatlakozást. 

 � Ha az ajtókeretet nem lehet lerövidíteni, pl. mert fémből van, ajánlatos a fal / szélek menti kötéseket zsugorodás mentes 
lezáró anyaggal, vagy megfelelő végzáró profilokkal lezárni vagy lefedni.

Padlóprofilok és szegélylécek
Miután megtörtént az EGGER Aqua+ laminált padló helyes lerakása, helyükre kerülhetnek a szükséges profilok és szegélylécek. 
Nedves helyiségben (például fürdőszobában) a laminált padló és a szegélyléc, valamint az alumínium lezáróprofil és a fal 
közötti kötéseket vízállóvá kell tenni. Az egyszerű lerakás utasításai a rendszerhez kapcsolódó tartozékok mellékletében 
találhatók.
Figyelem! A legtöbb profiltípus esetében, még a laminált padló lerakása előtt be kell helyezni az alapot (alapprofilt) is, amely 
majd felveszi a takaró profilt.

A speciális lerakási utasításokért, és egyéb műszaki témákban forduljon a területileg illetékes kereskedőhöz.
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5. Tisztítás és karbantartás

 � A bejárat közeli területeket megfelelő méretű tisztító résszel / lábtörlővel kell ellátni.
 � Nyilvános alkalmazásokban, ahol az Aqua+ laminált padló szabadtéri felülettel is közvetlenül érintkezik, megfelelő méretű 

tisztító részt kell beépíteni a padlószerkezetbe.
 � A bútorok, asztalok és székek lábaira erősítsen filc tappancsokat. Tisztítsa rendszeresen ezeket, ellenőrizze a 

használhatóságukat, és szükség esetén cserélje le őket.
 � Toló-húzó mozdulatok helyett inkább felemelve mozgassa a bútorokat.
 � Az irodaszékek és a többi, görgőkre szerelt objektumok esetében használjon puha (W típusú) bútorgörgőket. Rendszeresen 

tisztítsa meg az irodaszékeket és bútorgörgőket, ellenőrizze a megfelelő működésüket, és szükség esetén cserélje le őket.
 � Ne hagyja, hogy a kifröccsent folyadék / (nedves) foltok vagy párafoltok rászáradjanak az Aqua+ laminált padlóra. A lehető 

leghamarabb (1 órán belül) törölje fel őket.
 � Az Aqua+ laminált padló közönséges gőztisztítóval, további anyagok / tisztítószerek hozzáadása nélkül tisztítható. Tisztításkor 

a gőztisztítónak állandó mozgásban kell lennie, nehogy 30 másodpercnél hosszabb ideig érje gőz a felületet.
 � Az Aqua+ laminált padlót csak nedves ruhával tisztítsa.
 � Az Aqua+ laminált padlóra jutott tisztítószereket azonnal (15 percen belül) el kell távolítani. Utána az adott területet vízzel 

semlegesíteni kell. 
 � Soha ne használjon koptató- vagy súroló hatású szereket az Aqua+ laminált padlón.
 � Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek nyomot hagynak maguk után. A saját gyártású padlóinkhoz gyártott EGGER 

Clean-it tisztító használatát javasoljuk.
 � A padlók vaxolása és / vagy polírozása nem szükséges, de nem is megengedett.
 � Az Aqua+ laminált padló felületét utólag nem kell és nem is szabad felület lezárással ellátni.
 � Porszívózáskor kemény padlóra alkalmas szívófejet (kefés tartozékot) kell használni.

Függetlenül attól, hogy mennyire kopásálló a padlója, a laminált padló megrongálódhat. Kisebb fokú sérülés esetén, az EGGER 
Decor Mix & Fill javító pasztával könnyen megoldható a probléma. Komolyabb sérülés esetén padlóburkoló szakembere le tudja 
cserélni az megróngálódott padlólapot / padlólapokat. Kérésre külön utasítást is rendelkezésre tudunk bocsátani.

Tisztítás és karbantartás
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t +7 48135 79-300

f +7 48135 79-311

info-ru@egger.com
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Szerviz, tanácsadás és egyéb szolgáltatás:


