BURKOLAT FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el a teljes leírást, mielőtt a Fitnice® burkolatokat lefektetné, A telepítési instrukciók be nem tartása
garanciavesztéshez vezethetnek, ezért nagyon fontos, hogy teljes mértékben megértse az utasításokat a burkolás
megkezdése előtt.

ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat, amire a Fitnice® fektetése fog megtörténni legyen tiszta, száraz, sima, repedés és szennyeződés mentes.
Fontos továbbá, hogy közepesen nedvszívó, nyomásálló és nedvességmentes (<3%) legyen a felszín, nem csupán a
termék lerakása közben, hanem a teljes élettartama alatt (> 10 év).

Ha az aljzat, ahova a terméket fektetni szeretnénk nem felel meg az előzőekben leírtakkal, úgy azt kezelni kell a
Fitnice® telepítése előtt. A Fitnice® nem fedi el az aljzat hibáit, ezért a helyes telepítés nagyban függ az aljzat
felületétől is.

Megfelelő felszín eléréséhez a Fitnice® alapozó bevonat alkalmazását javasolja, hogy növelje a kompatibilitást az
aljzat és az önterülő aljzatkiegyenlítő között, amelyre a Fitnice® lesz fektetve.

Felújításkor az előző padlóburkolatot gondosan el kell távolítani, hogy az eredeti aljzatot megkapjuk. Csak abban az
esetben lehet a Fitnice® burkolatot lefektetni, ha az aljzat már nem nedves és az önterülő aljzat már kiönthető (akár
hidegburkolatra történő fektetés esetében is). A Fitnice® nem fektethető szőnyegre vagy más vinyl padlóburkolatra.

Kövesse a következő előkészületi lépéseket a Fitnice® telepítésének megkezdése előtt:
1. Óvatosan tisztítsa meg a felületet, lehetőleg egy porszívóval, hogy eltűntesse a porszemcséket. Hasonlóképpen a
zsírfolt, ragasztó… stb. anyagoktól való megtisztítás is fontos.
2. Ellenőrizze a felszívódás mértékét és a nedvesség tartalmat, majd válassza ki a legmegfelelőbb terméket a
telepítéshez.
3. Alapozó használatakor vigyük fel az anyagot a felületre majd hagyjuk száradni, nagyjából 12 órát.

4. A szerkezeti illesztéseket figyelembe kell venni, töltse ki rugalmas tömítőanyaggal vagy előre gyártott illesztőkkel.
Ezeket a javításokat az aljzatkiegyenlítés előtt tegye meg. Ne feledje, hogy mindezt a burkolat tökéletes fektetése
miatt nem szabad elhanyagolni.

5. Az aljzat kiegyenlítésekor hagyja az aljzatkiegyenlítőt száradni nagyjából
24 órát, majd bizonyosodjon meg, hogy a felület száraz és sima.

6. Abban az esetben, ha a felszínen még mindig maradtak hibák és egy
újabb réteget kell kiönteni, úgy bizonyosodjon meg róla, hogy az első
réteg kellőképpen száraz és járhatóvá vált.
7. A burkolat fektetése előtt meg kell tisztítani a felületet és
nedvességtartalmat mérni (<3 %)

1 – Annak meghatározására, hogy egy felület nedvszívó egy csepp vizet kell cseppenteni 20 cm magasságból. Ha:
• A csepp azonnal felszívódik, akkor a felület túl porózus
• A csepp nem szívódik fel, akkor a felület nem nedvszívó
• Minden más esetben a felület megfelelő a burkolat feketésére
2- Checking the humidity of the subfloor is critical before Fitnice's installation. The excess of humidity can cause problems during the installation and / or
detached along the lifespan of the product. To measure the humidity of the substrate Fitnice advice to use a hygrometer or some another approved method.
3 – A száradási idő relatív, sokban függ a munkaterület szellőzésétől és a környezeti feltételektől, mint a páratartalom és a hőmérséklet, ezért is fontos hogy
ellenőrizze a felület teljes szárasságát a burkolat fektetése előtt.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:
• Nem csak az alapozó használatát, de az aljzatkiegyenlítő és a ragasztó gyártójának az utasításait is követni kell.
• Ha további információra van szüksége az aljzat előkészítésével kapcsolatban, akkor keressen minket, hogy tanácsot
adjunk az alapozó, aljzatkiegyenlítő illetve a ragasztóval kapcsolatban, vagy látogasson el a honlapunkra, a
www.fitnice.hu weboldalra.
• A burkolás lehetőség szerint az utolsó lépés legyen, hogy a burkolat fektetését követően már ne folyjon további munka
a területen, vagy ha mégis, akkor műanyag fóliával vagy kartonnal óvja meg a burkolatot.
• A Fitnice® már felhasznált burkolatot nem vesz vissza.
• A Fitnice® egy textil termék, ezért apróbb árnyalatbeli eltérések miatt nem fogadunk el reklamációt.
• Fontos, hogy egy gyártásból használjon burkolatot
• A Chroma kollekcióban a kettős színű szálak miatt úgy látszik, mintha rések lennének az anyagban, ez egy hatás és nem
a termék hibája

MENNYISÉG SZÁMÍTÁSOK

Tekercsek:
A szükséges mennyiségű padlóburkolat kiszámításához fontos, hogy a helyszínen felmérje a hosszúság és a szélesség
tekintetében a szükséges mennyiséget és meghatározza a fektetés irányát. Javasoljuk a napfény iránya szerinti
hosszanti fektetést.
Az illesztéseket érdemes elkerülni a forgalmas területeken, illetve közel az ajtókhoz. Folyosókon a tekercset
hosszanti irányban fektesse.
• Tekercs: 20 m hosszú, 2 m széles, 40 m2/tekercs (minimális rendelés: 1 tekercs)

Modulok:
A nettó terület +5% vágási veszteség fogja megadni a szükséges mennyiséget. A hulladék mennyisége
megnövekedhet, ha a fektetés átlósan történik, illetve ha a terület szabálytalan, íveket tartalmaz. Ezek alapján kell
leadni a megrendelendő mennyiséget, a modulok méretei:
• Modulok: egy doboz 20 lapot tartalmaz, 50x50 cm, 5 m2/doboz (minimum rendelés: 8 doboz, összesen 40 m2
• Komfort hátlapos modulok: egy doboz 16 lapot tartalmaz, 50x50 cm, 4 m2/doboz (kivéve a PANAMA 18 lap/doboz)

A FITNICE® BURKOLAT ALKALMAZÁSA, KEZELÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
A padlóburkolat megfelelő alkalmazásához a tárolás és a szakszerű kezelés is szükséges
A tekercseket fektetve kell tárolni az eredeti csomagolásban. A modul burkolatok esetében 18 doboznál nem
szabad többet egymásra helyezni, az élek egy síkban fussanak, hogy a deformációt elkerüljék. A tárolás 18-22ºC
között, a páratartalom pedig 50-60% között legyen.
Ajánlatos a burkolatot a fektetés előtt méretre vágni, beleértve a vágási veszteséget (mindkét végén hosszában
25cm, széltében 5cm ráhagyással), 24 órával a burkolás előtt. A legjobb, ha a levágott lapokat egymáson tárolja,
hogy a szállítás közben keletkezett esetleges kisebb szabálytalanságok kisimuljanak.
A moduloknál az akklimatizálódás szintén fontos 24 órával a burkolás előtt
A termék fektetése illetve vágása előtt ellenőrizze a burkolatot, hogy teljesen hibátlan. Amennyiben hibát észlel
értesítsen minket, mivel a Fitnice® nem fogad el reklamációt a burkolat vágását/telepítését követően.
Ez az eljárás igaz a tekercs illetve a modul burkolatokra egyaránt
A fektetés előtt győződjön meg róla, hogy a különböző tekercsek gyártási száma megegyezik, mivel a termék szőtt
anyag, ezért színárnyalatbeli különbségek lehetnek a különböző gyártás során. Amennyiben a burkolat fektetése
után derül ki, hogy nem egy gyártásból érkeztek a termékek, abban az esetben az árnyalatbeli különbségre
hivatkozva a gyár nem fogad el reklamációt.

A tekercs kitekerését követően ne tekerje vissza a burkolatot, mert nem várt hibák keletkezhetnek
A Fitnice® nem vállal felelősséget a következő hibákért: a tekercs nem fektetve, ha nem függőlegesen lett
csomagolás nélkül tárolva, többletsúly lett ráhelyezve, illetve a modulok esetében nem történt megfelelő
tárolás

A BURKOLAT FEKTETÉSE
A munkaterület legyen 18 és 25ºC között, a páratartalom ne haladja meg a 60%-ot. A ragasztó tekintetében az
aljzat legyen 15 és 20ºC között, a nedvesség pedig 2,5% alatt. Mindezen feltételek legyenek érvényesek a teljes
telepítés során
A terület előkészítést követően a Fitnice® ajánlja, hogy várjon 24 órát a burkolat fektetése előtt

Ha a burkolat padlófűtésre lett fektetve, akkor a következő óvintézkedésekre lesz szükség:
• Ellenőrizze a padlófűtés működését a burkolás megkezdése előtt
• 48 órával a burkolás előtt kapcsolja le a padlófűtést és a burkolás befejezését követően további 48 órára ne kapcsolja
be
• Ha szükséges másik fűtést használjon a telepítési hőmérséklet eléréséhez
• Padlófűtés esetén burkolást követően fokozatosan növelje a hőmérsékletet és ne haladja meg a 27ºC-ot
 Miután még egyszer mindent leellenőrzött, megkezdheti a Fitnice® burkolását

RAGASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK

Az alábbi ragasztók tesztelve lettek és a Fitnice® által jóvá lettek hagyva
ERŐS RAGASZTÓK (modul és tekercses):
BOSTIK
SADERTAC V6 confort
Polymang SM confort
Miplafi x 300

MAPEI
Ultrabond ECO 370
Ultrabond ECO V4SP

HENKEL
Thomsit K188 / K188E / K188S
Thomsit K150
Thomsit UK800

MAPEI
Ultrabond ECO Fix

HENKEL
Thomsit T435

FIXÁLÓK (komfort hátlapú modul):
BOSTIK
AdhesiTech

Mindig olvassa el figyelmesen és kövesse a ragasztó gyártók utasításait

TEKERCSEK FEKTETÉSE SÍK FELÜLETRE

1) Ragasztás
i) Miután a Fitnice® padlóburkolatot kitekerte és hagyta állni egy
napot, vágja fel és igazítsa a meglévő felülethez. Jelölje az
illesztéseket a területen és hagyjon 5cm-t ragasztás mentesen az
illesztéseknél

ii) Hajtsa félbe a burkolatot (hosszanti oldalon rövidebb, mint 2
méteres darabokra, rövidebbik oldalán pedig hagyja minél
hosszabbra) é s vigye fel a ragasztót a szabad felületre. Ha vizes
bázisú ragasztót használ abban az esetben nem szükséges a
burkolatra is felhordani, de kövesse minden esetben a gyártó
utasításait
Hagyja a ragasztót száradni, a gyártó által megadott ideig és amint
burkolásra alkalmas, fektesse a felületre a félbehajtott burkolatot

Fontos: Használjon fogazott spatulát és vigyen fel 300g/m2 ragasztót
a felületre a tekercs irányával párhuzamosan. Mindig ellenőrizze a
termék leírásait

iii) Kövesse ugyanezt az eljárást a továbbiakban is. Amikor elhelyezi a
lapokat, fontos, hogy egyezzenek a minták az illesztéseknél, itt
4cm átfedés legyen. Ezt az eljárást alkalmazza a kettős vágásnál,
mielőtt hideghegesztene

iv) Miután a burkolat le lett fektetve, de még nem történt meg az
illesztések vágása, hengerelje át a teljes felületet legalább 50kg
súlyú hengerrel, hogy növelje a ragasztó hatását, illetve távolítsa el
a keletkezett légbuborékokat. Javasoljuk, hogy középről a szélek
felé dörzsölje a burkolatot

2) Vágás és az illesztések hideghegesztése

i) Dupla vágás: 12 órával a fektetést követően távolítsa el a
maradék ragasztót és helyezze a vezetősínt a két lap
közepéhez, használjon pengét a két lap egy időben történő
vágásához. Dörzsölje el és hengerelje össze az illesztést

ii) Hideghegesztésnél várja meg, amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad. Védje meg
az illesztést egy legalább 5 cm széles ragasztószalaggal és dörzsölje el egy szilikon
hengerrel

Annak érdekében, hogy a lapok közötti illesztés tökéletes legyen a Werner Muller
Type A (Seam Sealer Welding Tube 132 g (150 ml), Ref: 262672000) vagy azzal
egyenértékű terméket ajánljuk. A hideghegesztés teljesen zárt, nem engedi, hogy a víz
vagy a kosz a burkolat alá menjen.

Többek között ezzel az eljárással a burkolat ellenáll a mechanikai behatásoknak,
mint a felmosófej általi rongálás, szétnyílás vagy az erős forgalom
Ez az alkalmazás országonként eltérő lehet, kérjük kövesse a helyi előírásokat

Fontos tudnivaló: az illesztések tömítését a gyártó előírásainak
megfelelően kövesse

Ezután vágja át a ragasztószalagot a kettős vágásnál, majd rázza fel a hegesztőfolyadékot és nyomja ki az illesztés
mentén, majd hagyja száradni 30 percet

Fontos tudnivaló:
A hegesztőfolyadék szobahőmérsékleten olvad, ezért helytelen használat végzetes hibát okozhat a burkolatban.
Javasoljuk, hogy tesztelje a terméket használat előtt és mindig szakemberre bízza a telepítést

3) Élek és szegélyek
A falak éleinél a felület minden esetben tiszta kell legyen és 90º kell bezárjon. A vágáshoz használjon megfelelő
vágóeszközt
A széleknél és a sarkoknál, aholnem illeszkednek, ott használjon pillanatragasztót

TELEPTÉS ALÁTÉTTEL

Annak érdekében, hogy a padló hangszigetelése, komfortszintje magasabb legyen használjon alátétet, mielőtt a
burkolatot fektetné. A lépések az alátét telepítése előtt megegyeznek az eddigiekkel. A felület legyen tiszta és sík,
használjon aljzatkiegyenlítőt
További kérdésekkel kapcsolatban forduljon a Fitnice®-hez

FEKTETÉSI TERV LÉPCSŐKHÖZ

1) Vágjon be azonos szélességű (Y) és hosszúságú (X) csíkokat a Fitnice®
burkolatból a lépcső burkolásához

2) Fordítsa meg és jelölje meg az első lépcső helyét a hátoldalon
- Mindig a termék hátoldalát vágja, az első jelzés szerint egy 3mm széles és
mély részt vágjon ki
- Mindig a termék hátoldalát vágja, a második jelzés szerint egy
1,5mm mély vágást húzzon szikével

3) Ezt követően helyezze el a burkolatot az első lépcsőn és nézze
meg az illeszkedést, majd folytassa tovább az előző szisztéma
szerint

4) Hosszú lépcsők esetében egységekre lehet vágni a
burkolatot, de az illesztés a negatív sarkokban történjen

Fontos megjegyzés: lépcsők burkolásakor használjon élvédő
profilokat, a termékekkel kapcsolatban keressen minket
Elérhető színek: alumínium, rozsdamentes acél és bronz

MODULOK TELEPíTÉSE

A legszebb esztétikai élményt a lapok negyeddel történő elforgatásával, azaz sakktábla szerű lerakásával lehet elérni
(Az 1. Ábra szerint látható, hogy a hátlapon lévő nyilak mutatják az irányt)

1. Rajzoljon fel két tengelyt, az egyik legyen merőleges a bejárati ajtóra, a másik
pedig legyen merőleges az első tengelyre. Ezekhez igazítsa lapok éleit és így
haladjon a 2. Ábra szerint középről a szélek felé.

1. Ábra

2. A két sor közötti átmenetnek a következők szerint kell megfelelnie:
a) A falak melletti lapoknak nagyobbnak kell lenniük, mint egy fél
b) Olyan helyeken, mint például a főbejárat, helyezzen el teljes lapokat
c) A főbejárattal szemben érdemes egy egész sort elhelyezni

3. Ragasztás előtt érdemes elhelyezni néhány sort, hogy ellenőrizze a pontosságot

4. Kezdje a ragasztást a két tengely keresztezésében

Gondosan kövesse a ragasztó gyártójának utasításait
Modul lapok fektetésekor elegendő fixálót használni, hogy esetlegesen
a lapokat a későbbiek során cserélni tudja

5. Helyezze az első lapot a két tengely találkozásához, majd innen
haladjon lépcsőzetesen
• Fokozatosan figyelje a lapok élének egy vonalban futását az
ujjának végigsimításával
• Győződjön meg róla, hogy a lapok mind a négy oldala
pontosan illeszkedik a szomszédos lapok oldalaihoz

2. Ábra

A lépcsőzetes elrendezés hibás alkalmazása a lapok közötti hézagokhoz vezethet amelyek nem a lapok
pontatlanságából ered

6. Miután a középső résszel elkészült, a szélek fektetésénél a következőkre kell figyelnie:
a) Helyezzen el egy teljes lapot (A) az utoljára lerakott lap fölé
b) Helyezzen el egy másik lapot (B) az előzőre és tolja a falhoz
c) Használja a második lapot (B) az első (A) megjelöléséhez
B
d) Vágja el a lapot (A) az illesztésnél
e) Vigye fel a ragasztót a hiányzó felületre
A
f) Rögzítse a levágott darabot (piros) a hézagba

A

7. A burkolás ideje alatt ne lépjen a burkolatra, javasoljuk, hogy fedje le fadeszkával, hogy a lapok ne mozduljanak el
egymástól

8. Két ütemben hengerelje át a burkolatot (50kg), először az
illesztéseknél, majd ha keletkezett légbuborék, azt szüntesse
meg, ezt követően hengerelje át az egész területet

9. Miután végzett a padló legyen tiszta, ragasztótól mentes
Hagyja ragasztót megkötni a gyártó szerint meghatározott ideig, majd amennyiben további munkavégzés történne a
területen, fedje le fóliával vagy hullámpapírral
A száradási idő után legkorábban 24 órával lehet a burkolatra rálépni
Az első alapos tisztítás előtt várjon 72 órát, majd megkezdheti a bútorok bepakolását
Mindig védje a burkolatot a bútorok lábától, használjon például filcet
Ha problémája vagy kérdése merülne fel a burkolat telepítésekor, keressen minket bizalommal

info@expona.hu

FONTOS
Védje a padlót az éles tárgyaktól, illetve az olajos szennyeződéstől
A komfort hátlappal rendelkező modul lapok alkalmasak álpadlóra történő elhelyezésre

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:
• Mind az alapozó, mind az aljzatkiegyenlítő és a ragasztó esetében is a gyártó utasításait kövesse
• Bármilyen kérdése merülne fel a felület előkészítésével kapcsolatban, kérjük keressen minket bizalommal vagy
látogasson el a www.fitnice.hu weboldalunkra.

• A burkolást tervezze az utolsó munkaütembe, amennyiben a burkolat elhelyezését követően további
munkákat végez a területen, úgy feltétlenül óvja meg a burkolatot, például fóliával vagy hullámpapírral
• A Fitnice® már felhasznált burkolatot nem vesz vissza.
• A Fitnice® egy textil termék, ezért apróbb árnyalatbeli eltérések miatt nem fogadunk el reklamációt.
• Fontos, hogy egy gyártásból használjon burkolatot
• A Chroma kollekcióban a kettős színű szálak miatt úgy látszik, mintha rések lennének az anyagban, ez egy hatás és nem
a termék hibája
• A modul burkolatokat vízszintesen fektetve tárolja

