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Twin Clic fektetés lépészaj 
A fektetés előtt és alatt feltétlenül vegye figyelembe az alábbiakat! Először olvassa el végig a fektetési tájékoztatót! 
Padlófektetési munkák az ATV DIN 18365 szerint, további információ: www.EPLF.com

A teljes garancia megőrzésére feltétlenül tartsa be az utasításokat. 

A felhasználási területtől függően különböző fektetési lehetőségek vannak: 

1. Enyv nélküli, gyors fektetés 

2. Fektetés Clickguard™-al: Nagy igénybevételnek kitett laminált padló közösségi helyisé¬gek¬ben történő fektetése esetén záró réteg felhordása szükséges [11]. 
A Clickguard™ tartósan védi a padlót a fentről rákerülő nedvességgel szemben. A padlót fel lehet szedni, és újra le lehet rakni. Clickguard™ használata esetén vegye 
figyelembe a megfelelő használati utasítást. Ha záró réteg felhordása történik, akkor megfelelő mennyiségű Clickguard™-ot kell adagolni a csap felső oldalára [11] (1-1 
hosszanti oldal, 1-1 homlokoldal). A padlólapok zárása után kilépő Clickguard™ legfeljebb 15 - 20 perc elteltével műanyag spatulával eltávolítható a felületről. Az esetleges 
maradványok háztartási oldószerekkel szüntethetők meg.

Előkészület: A padlólap-csomagokat a fektetés előtt 48 óra hosszat azonos klímaviszonyok
mellett tárolja, mint a fektetéskor [1]. A laminált padló fektetésének és hosszú élettar-
tamának fontos feltétele a kb. 15 - 30°C körüli környezeti hőmérséklet, és az 40 - 70% 
közötti relatív páratartalom.

Ezek az anyagok és szerszámok szükségesek: Polietilén fólia, távtartó ékek, szerelési 
eszközök, lépészaj-csillapító, fűrész, ceruza, csuklós mérce; [2] 
szükség esetén: Clickguard™, hézagtömítő massza

A laminált padló fektetésére szolgáló alapnak olyannak kell lennie, hogy a laminált padló a 
gyártó utasításai szerint legyen fektethető. Alapként többek között ásványi bázisú alapok (pl. 
esztrich, beton, aszfalt), farostlemez-szerkezetek és fapadlók alkalmasak.

Az alapnak teljesen síknak, száraznak, tisztának és terhelhetőnek kell lennie. Ha a talaj egye-
netlenségei 1 méteren belül meghaladják a 3 mm-t, akkor azokat szakszerűen (a DIN 18202 
szerint) ki kell egyenlíteni [3]. A talaj egyenetlenségeit leginkább szintvonalzóval vagy egy 
hosszabb vízmértékkel lehet megállapítani.

Ásványi alapokra – pl. beton, cementesztrich, anhidritesztrich és kőlap – történő fektetés 
esetén nedvességmérést kell végezni. Az esztrichnek a következő maradék nedvességi 
értékeket nem szabad túllépnie a laminált padló fektetése előtt: 

 Cementesztrich: padlófűtés nélkül < 2.0% CM;
 Anhidritesztrich: padlófűtés nélkül < 0.5% CM;

Az alkalmazási helyen ne legyenek megszakadások, szintkülönbségek vagy hasonló 
egyenetlenségek. Az építési területre jellemző szennyeződéseket (pl. maradék vakolatot, gipszet 
vagy hasonló anyagokat) maradéktalanul távolítsa el. Az alapozásban található repedéseket tekintse 
kockázati tényezőnek. Panasztételi igényeit abban az esetben tudja teljes körűen érvényesíteni, ha 
figyelembe vette az ATV DIN 18365 szabvány, valamint a VOB (Építési szolgáltatási kiadásokról és 
szerződésekről szóló németországi rendelet)/B 3. cikkely 4. § előírásait.

A padlólapokat jó fényviszonyok mellett ellenőrizze az esetleges hibák szempontjából. Az érvényes tű-
réshatáron kívül eső, látható hibákkal (pl. magasságbeli, fényezésbeli, méretbeli és színkülönbségek) 
rendelkező padlólapokat válogassa ki, ezeket költségsemleges módon kicserélik [4]. A padlólapok 
lefektetése után reklamációt nem fogadunk el.

A laminált padló úszópadlóként kerül lefektetésre, és azt nem szabad az alapzathoz vagy a talajhoz 
ragasztani, csavarozni, szögelni vagy egyéb módon rögzíteni! A nehéz bútorok, pl. beépített konyhák 
felállítása rögzítési hatással jár. Javasoljuk, hogy a beépített konyhákat és beépített szekrényeket a 
padló lehelyezése előtt építsék föl, és a laminált padlót csak a lábazati panelig (a panel mögé) rakják 
le. Ha nem tartja be ezeket az előírásokat, panasztételi igényt nem érvényesíthet  [5]!

A szőnyegpadlókat mindig el kell távolítani, mivel azok nem képeznek megfelelő alapot. A laminált 
padló alatt lévő szőnyeg miatt a padlófelületen való járáskor rugózó mozgás keletkezik, ami erős 
nyomást idéz elő a peremeken. Ez a nyomás roncsolja a csap-horony kapcsolatot, és ezeken a 
helyeken hézag keletkezik. A szőnyegpadlót higiéniai okokból is el kell távolítani. A fennálló magas 
páratartalom penészképződéshez és a baktériumok elszaporodásához vezethet [6].

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a laminált padló nem alkalmas nedves helyiségekbe, mint 
pl. fürdőszobába vagy szaunába [7].

Fa-alap esetén – pl. burkolatfektető lapok, pallók – nem szabad polietilén fóliát használni a 
laminált padló alatt. Ásványi alapra (beton, esztrich stb.) történő fektetés előtt feltétlenül arra 
alkalmas párafékező fóliát (polietilén fólia) kell teknőszerűen kiteríteni a nedvesség elleni 
védelem céljára. A fólia csíkokat egymás mellé kb. 20 cm-es átfedéssel kell lehelyezni, majd 
ragasztószalaggal rögzíteni. Javasoljuk, hogy helyezzen minden alapra a laminált padló 
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rendszerhez alkalmas szigetelő alátétet. A szigetelő alátéteket összeillesztve, tehát nem 
átfedően kell fektetni [8]. Figyeljen arra, hogy a zajszigetelő alátét érintkezési hézagjai ne köz-
vetlenül a laminált padló hézagjai alatt legyenek. Ha a laminált padló beépített zajszigetelő aljzattal 
rendelkezik, nem kell további zajszigetelő alátétet használni [9].

Padlófűtés (melegvizes/elektromos) kizárólag akkor használható, ha azt szakszerűen 
szerelték be, és rendeltetésszerűen működtethető [10]. A padlófűtést a technika jelen 
állásának megfelelően, korszerű módon kell kiszállítani és beszerelni, és a fűtésrendszert 
szakértő vállalatnak kell üzembe helyeznie, a fűtésre vonatkozó kritériumoknak megfelelően. 
Rendelkezésre kell állnia az aláírt felfűtési jegyzőkönyvnek. A padlófűtést a helyiség teljes 
területére kiterjedően kell lerakni, és úgy üzemeltetni. A részlegesen üzemelő padlófűtések 
nem engedélyezettek. A padlófűtés alatt a hőmérséklet sehol, semmikor nem lépheti túl a 
27°C-ot. A padlófűtés üzemeltetésével vagy felszerelésével kapcsolatos minden panasztételi 
igény ki van zárva, amennyiben a fenti követelményeket nem tartja be. Panasztételi igényei 
kizárólag az általános jótállási és garanciafeltételeink keretében érvényesíthetők. Akár van 
padlófűtés, akár nincs, a padló lerakása előtt a szakembernek az aljzatra vonatkozóan el 
kell végeznie a szükséges CM-mérést, és meg kell írnia erről a jegyzőkönyvet. Padlófűtés 
használatakor a maradék nedvességtartalomra az alábbi határértékek érvényesek:

 Cementesztrich:    < 1,8% CM
 Kalciumszulfát kötőanyagú esztrich: < 0,3% CM

Eltolt sorosztással való lerakáskor figyelembe kell venni a laminált padló és a zajszigetelő 
alátét hőátbocsátási ellenállását. Az összes komponens hőátbocsátási ellenállásának 
összege a DIN EN 14041 szabvány követelményeinek megfelelően nem lehet több, mint 
0,15 m2 K/W. Ha olyan zajcsökkentő alátétet használ, amely nem a kiegészítő termékcsalád 
tagja, fűtőbetonra, eltolt sorosztással való lerakáskor a teljes szerkezet maximálisan 
engedélyezett hőátbocsátási ellenállásának betartása miatt minden jótállás érvényét veszti.

Javasoljuk, hogy a padlólapokat a fektetés előtt válogassa össze a legtetszőbb erezet-me-
goszlás illetve színárnyalat szerint. A felnyitott csomagokat haladéktalanul dolgozza fel!

Fektetés: Javaslat: A padlólapokat a beeső fénnyel párhuzamosan, hosszanti irányban fek-
tesse [12].

Ha nem egyenes falakkal van dolga, akkor a fal kontúrját jelölje át az első padlólap-sorra, és 
a padlólapokat ennek megfelelően fűrészelje ki. Fektetés előtt mérje meg a szoba hosszát 
és szélességét is. Ha az utolsó padlólap-sor 5 cm-nél keskenyebb lenne, akkor a maradék 
távolságot egyenletesen el kell osztania az első és az utolsó padlólap-sor között úgy, hogy az 
első és az utolsó sor körülbelül egyenlő szélességű legyen.

A fektetést a szoba bal sarkában kezdje. Helyezze le az első padlólapot annak csapos oldalá-
val a fal felé nézve, és távtartó ékekkel állítsa be a hézagot: ez a távolság 12-15 mm legyen 
(tágulási hézag) a faltól, a fűtéscsövektől, oszlopoktól, ajtótámaszoktól stb. [13].

Illesszen a homlokoldalon (rövid oldal) egy második padlólapot 30°-os szögben megdöntve az 
első padlólap horonyprofiljába [14], nyomja rá, majd fektesse le vízszintesen. Ügyeljen arra, 
hogy a hosszanti élek azonos síkban legyenek, ne legyen ferde beeresztés, és egy vonalban 
álljanak. Ez azért lényeges, hogy a 2. sor fektetésénél a padlólapokat hézagmentesen be 
lehessen pattintani a hosszanti szelvénybe.

Illessze be a sorba a további padlólapokat, egészen az 1. sor végéig.

A sor utolsó padlólapját [15] a pontos beillesztés / méretre vágás céljából 180°-al fordítsa 
el, majd helyezze a felső, dekorációs oldalával felfelé nézve a már lefektetett padlólap-sor 
mellé (horonyoldal a horonyoldal mellé kerül), a homlokoldalát csaknem a falig tolva. Ezen 
a homlokoldalon is tartsa be a 12-15 mm távolságot a faltól. Jelölje be a padlólap megfelelő 
hosszát, majd fűrészelje le. Az élek lepattogzásának megakadályozására a dekorációs oldal 
elektromos szúró- és körfűrész használata esetén lefelé nézzen. Egyébként a padlólap felső 
oldala felől fűrészelje le. Minden új sor fektetését az előző sor (legalább 20 cm hosszú) ma-
radékával kezdje el.

A második sort egy fél padlólappal vagy az 1. sor maradékával kezdje el [16, 17]. Ennek során 
ügyeljen arra, hogy a padlólap ne legyen 30 cm-nél rövidebb ill. 95 cm-nél hosszabb. A héza-
geltolás (a homlokoldali illesztések távolsága) sorról sorra legalább 30 cm legyen.

A második sor padlólap-darabját úgy fektesse le, hogy az 1. és a 2. sor padlólapjai¬nak hoss-
zanti oldalai párhuzamosan legyenek egymáson, azonban most még nincsenek bepattintva 
[17]. Azaz a 2. sor csapos oldala az 1. sor hornyos oldalán fekszik. A végleges helyrepattintás 
előtt fektesse le a további padlólapokat egészen a 2. sor végéig. Ennek folyamán úgy járjon 
el, mint az 1. sornál [18].

Ha a teljes 2. sor az 1. sor mellett fekszik, akkor azt bal oldalon, a szoba felé néző hosszanti 
oldalánál (hornyos oldal) fogva kb. 3 - 4 cm-el meg kell emelni [19].
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A 2. sor padlólapjainak csapjai a megemelt részen becsúsznak az 1. sor hornyaiba. Ha a 
padlólap-sort vízszintesen lehelyezi az alapra, akkor a csapok bekattannak a hornyokba. Ezt 
a műveletet végezze el a 2. sor teljes hosszában (villámzár-módszer), amíg az 1. és a 2. sor 
hézagmentesen és magassági szintkülönbség nélkül egymásba illeszkedik. Az első és a má-
sodik sor összekapcsolásánál feltétlenül ügyeljen arra, hogy a padlólapok hosszanti oldaluk 
mentén egy síkban legyenek. A további sorok lefektetése a 2. sorhoz hasonlóan történik, a 
homlokoldali illesztések megfelelő távolságának betartásával [20].

Több mint 8 m hosszú illetve széles padlófelületek és szerteágazó helyiségek esetén (le-
galább 2 cm széles) tágulási (dilatációs) hézagok szükségesek [21a]. Csak így tud a padló 
klímaváltozások esetén tágulni vagy összehúzódni. Ezt a padlóbur-kolatnak több helyiségre 
történő kiterjedése esetén is vegye figyelembe. Az egyes helyiségek padlófelületeit ilyen eset-
ben az ajtókeretek alatt kell megszakítani. A dilatációs hézagokat megfelelő szelvénydara-
bokkal szakszerűen le lehet fedni [21b].

Fűtéscsövekhez olyan lyukfuratokat kell készíteni, amelyek átmérője 3 cm-nél nagyobb, mint 
a fűtéscső átmérője. Az adott helyen beillesztendő darabot fűrészelje ki, enyvezze be, illessze 
a helyére, majd az enyv kikeményedéséig ékkel rögzítse. Ezután a kivágásokat fűtőtestekhez 
való tömítő gallérral fedje le [22, 23, 24].

A fa ajtókereteket annyira rövidítse le, hogy aláférjen egy lépészaj-csillapítós padlólap, beles-
zámítva 2 - 3 mm térközt [25, 26].

A padlófektetés befejezése után távolítsa el az ékeket [28].

A tökéletes szélzáráshoz erősítse fel a talpléc-rögzítő kapcsokat egymástól 40 - 50 cm 
távolságban a falra, és nyomja rájuk a megfelelő hosszra levágott talpléceket [29].

Tisztítás és ápolás 

A laza hulladékot söpörje össze, vagy egy keménypadlóhoz alkalmas porszívóval szívja fel 
[30].

A padló folyamatos tisztításához a laminált padló gyártója által javasolt tisztítószereket hasz-
nálja. A politúr, valamint a viaszt, olaj- stb. adalékot tartalmazó tisztítószerek nem alkalmasak 
laminált padlók felületének a tisztításához. A laminált padlót nem szabad polírozni [30].

A lábnyomok és hasonló szennyeződések alaposan kicsavart, nem csepegő nedves kendővel 
távolíthatók el. Mindenképpen kerülje el, hogy víz álljon a laminált padlón [31]!

Különösen óvatosan bánjon a laminált padlón álló virágcserepekkel, vázákkal stb. Tegyen 
alájuk vízzáró alátétet. A makacs foltokat megfelelő tisztító spray-vel vagy acetonnal csak 
a szükséges mértékben kezelje és távolítsa el. Ne kezelje a laminált padló felületét további 
felületzáró réteggel.

Figyelem! Óvja a padlót a karcolódástól és a benyomódásoktól. A bejáratnál megfelelő 
méretű lábtörlőt helyezzen el.

A fa, fém vagy műanyag bútorlábakra filckorongot kell rögzíteni. Csak puha görgős (DIN 
12529) irodai székeket használjon [32], vagy pedig helyezzen a szék alá egy műanyag 
védőlapot. Mindezek betartásával megőrzi a laminált padló épségét és értékét, továbbá a 
garanciális igényeit sem veszíti el.

Felszedés ill. visszabontás
A lakó- és ipari környezetben úsztatva fektetett panelek roncsolásmentes cseréje ill. 
visszabontása oly módon történik, hogy elsőként hosszoldalon a panelek megdöntésével 
a teljes sort kivesszük a reteszelésből [33]. Végül a padlóra lerakott paneleket a keskeny 
oldalukon fel kell hajlítani, hogy az összeköttetést megszüntesse [34]. Kérjük, dolgozzon 
különösen lelkiismeretesen és óvatosan, ezzel elkerülve a hornyok és a csapok károsodását.


