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Herringbone rigid core 
2GTM csatlakozási rendszerrel 
Általános tudnivalók 
Ez a termék kiváló akusztikai, hő- és vízálló tulajdonságokkal 
rendelkező, merev szerkezetű úszópadló, amely egyenetlen 
padlóalapon is megkönnyíti a lerakást. A termék nem szívja fel 
a vizet, nem duzzad meg és nem károsodik víz hatására. 
Megfelelő lerakás és normál használati körülmények között a 
nedves felmosóval végzett takarítás vagy a kifröccsent - és 
azonnal feltörölt - folyadék nem rontja a padló teljesítményét. 
Ez a termék kereskedelmi és háztartási környezetben is 
használható, azonban sem kültéri, sem pedig folyamatosan 
nedves helyiségekben való használatra nem alkalmas. A 
hagyományos háztartásokban található fürdőszobákban, 
konyhákban, mosókonyhákban/közműhelyiségekben 
használható. A jelen utasítások betartása elengedhetetlen a 
minőségi illeszkedés megvalósításához. 
A rögzített elemeket a Herringbone lerakása előtt telepítse, és 
hagyjon hézagot a táguláshoz és összehúzódáshoz (lásd 
alább). A tágulási hézagokat és a potenciálisan nedves 
területeket rugalmas akril vagy (neutrális kötésű) rugalmas 
szilikon tömítőanyaggal töltse ki. 
Külön alátét alkalmazása általában nem ajánlott, lásd a 
forgalmazó ajánlásait. 

Az anyag akklimatizációja 
Kereskedelmi alkalmazásnál a padlóburkoló anyagot legalább a 
lerakás előtt legalább 48 órával ki kell bontani a 
csomagolásából (a padlódeszkák lehetnek egymásra rakva, de 
mindenképp fektetve legyenek). Hagyjon időt arra, hogy az 
anyag alkalmazkodjon a burkolandó helyiség klímájához. A 
szoba hőmérsékletét 18–27 °C (65-85 °F*) között kell tartani. 
Háztartási környezetben nem fontos az akklimatizáció, ha a 
termék hőmérséklete már 18-27 °C 
(65-85 °F*) közé esik. A természetesebb megjelenés 
érdekében a padlódeszkák sorrendjét a lerakás előtt össze kell 
keverni. 

Padlóalapok 
A Herringbone lerakása előtt a teljes padlóalap legyen stabil 
és szilárd, sima és vízszintes, tiszta és minden törmeléktől 
mentes. 
A padlóalap nedvességtartalmát (pl. betonaljzatnál) a 
vonatkozó szabványok szerint kell megmérni: 
• Amennyiben higrométeres mérés van előírva, a padlóalap 

nedvességtartalma nem haladhatja meg a 95% RH értéket. 
• Amennyiben kalcium-karbid tesztet is kell végezni, az 

építőanyag nedvességtartalma cementalapú kiegyenlítő 
esetén nem lehet 3%-nál magasabb, illetve kalcium-szulfát-
alapú kiegyenlítő anyagok esetében 1,4%-nál magasabb. 

• Amennyiben kalcium-klorid tesztet kell végezni, a padlóalap 
nedvességtartalma nem lehet több, mint 8 lbs. pára/1000 sq. 
ft./ 24 óra. 

A padlóalap egyenetlensége legfeljebb 5 mm (3/16”) 
értékkel térhet el a vízszintestől 3 m (10 ft) távolságon, 
bármely irányban. A termék sérülésének megelőzése 
érdekében minden izolált kiemelkedést/gerincet el kell 
távolítani. 
A padlóalap előkészítésére vonatkozó további útmutatást a 
BS8203, DTU 53.2, DIN 18365 (Teil C), ASTM F710, 
AS/NZ 
1884 szabványban, valamint a rugalmas padlóburkolatok 
lerakására vonatkozó egyéb szabványokban/építőipari 
előírásokban talál. 
• Beton/aljzatkiegyenlítők: Egyenetlen padlóalap 

esetében megfelelő kiegyenlítő anyagot kell választani. 

• Kőlap/mozaik/terrazzo/kerámia: Ellenőrizze, hogy a padló 
stabil. A laza lapokat rögzíteni kell. Az 5 mm-nél ( 3/16”) 
szélesebb és/vagy mélyebb horpadásokat ki kell egyenlíteni. 

• Fapadlók: A lapok legyenek stabilak, kis rugalmassággal. 
Minden laza deszkát stabilan rögzíteni kell, a hézagokat ki kell 
tölteni. A közvetlenül a talajra/bitumenre/aszfaltra lefektetett 
fapadlót a termék lerakása előtt el kell távolítani. 

 
• Linóleum/termoplasztikus műanyag/vinil/parafa padlók: 

Ellenőrizze, hogy a padló stabil; a laza lapokat rögzíteni kell. 
• A korábban aszfalttartalmú padlóragasztóval (ATA vagy 

‘Cutback’) lerakott padlót először megfelelően le kell fedni/ el 
kell választani vagy mechanikusan el kell távolítani. 

• Fém- és festett padlók: Távolítsa el a meglazult festéket 
vagy bármely felületkezelő anyagot. 

• A textil padlóburkolókat (beleértve a padlószőnyeget) el kell 
távolítani. 

• Padlófűtés: A Herringbone beépített padlófűtést tartalmazó 
padlóra is lerakható, ebben az esetben azonban a fűtést úgy 
kell szabályozni, hogy a termék hátoldalának és a padlóalap 
felületének érintkezési pontján a hőmérséklet nem haladhatja 
meg a 
27 °C (85°F*) értéket. 

• Elektromos padlófűtés: Érdeklődjön a gyártónál, hogy a 
fűtőrendszer összeegyeztethető-e az általunk kínált 
padlóburkolatokkal. A hálós/huzalos fűtést a gyártó 
utasításai szerint kell telepíteni: - megfelelő üvegszál-
erősítéses kiegyenlítő anyag alaprétegbe kell ágyazni 
egy rétegben, hogy a minimális mélysége 10 mm (3/8”) 
legyen, VAGY két különálló, 5 mm-es rétegben, (a rétegek 
között alapozással). 

• Laminált padló: A régi laminált padlót általában ajánlott 
felszedni. 

• Azbeszt: A régebbi rugalmas padlóburkolatok 
esetenként azbesztet tartalmazhatnak. Amennyiben 
nem biztos a padló anyagösszetételében, az illetékes 
hatóságtól kérjen tájékoztatást a tesztelésre, az 
eltávolításra és az ártalmatlanításra vonatkozóan. 

• Egyéb padlók: A helyi forgalmazótól kérjen további 
tájékoztatást. 

• Ezt terméket mindig stabil alapra kell lerakni. 
• A szoba hőmérsékletének 18–27 °C (65-85 °F*) 

között kell lennie a padló lerakása előtt. 

Lerakás 
A Herringbone padlóhoz legalább 5 mm (3/16”) tágulási hézagot 
kell hagyni a helyiség falai mellett, valamint bármilyen rögzített 
tárgy, például a csövek körül. Ezt a minimális értéket 8 mm 
(5/16”) értékre kell növelni a 100 m²/1000 sq. ft. alapterületnél 
nagyobb helyiségek esetében (nagyobb helyiségek esetében a 
helyi forgalmazótól kérjen további tájékoztatást**). 
Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális tágulási hézag a 
meghatározás szerint a termék és a statikus elemek között 
mért legkisebb hézag, amely a kerület BÁRMELY pontján 
mérhető. 
A hőtágulási hézag biztosítása érdekében az ajtókereteket 
vagy alá kell vágni, vagy tágulási hézagot kell hagyni a padló 
és a keret között. A szegőléceket/takaróléceket el kell 
távolítani vagy alá kell vágni, hogy legyen hely az esetleges 
táguláshoz. Alternatív megoldásként megfelelő szegélyt is 
alkalmazhat a tágulási hézag eltakarásához. 

Szerszámok 
A sikeres lerakáshoz az alábbi szerszámokra lesz szükség – 
ceruza, tapétavágó kés, mérőszalag, egyenes vonalzó, 
ácsderékszög, fűrész, távtartók, kézi henger, behúzóvas, 
kalapács és gumikalapács, fúró és laposfúró készlet (a 
csövek körülvágásához). 
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Kivételek 
Kiemelt elővigyázatossággal kell eljárni, ha a Herringbone 
padlót nagy hőingadozásnak kitett helyiségekben, pl. fűtetlen 
szobában, télikertben (üvegházban) vagy üvegajtón keresztül 
közvetlen napsütésnek kitett helyiségben rakják le. Ilyen 
esetekben 10 mm (3/8”) tágulási hézagot kell alkalmazni. 
Ezen termék lerakásához rendes esetben nem ajánlott ragasztót 
használni. 
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1. Lerakási minta: A kezdő és a befejező falon mérje ki a helyiség 
középpontját (1. ábra). 

2. A helyiség mindkét végén mérjen ki 54 mm-t (2 1/8”) balra és 
jobbra a középpont jelölésétől, majd csapózsinórral jelölje ki a 
vonalakat (2. ábra). 

3. Nyisson fel több karton/doboz anyagot. A padlódeszkák 
hátoldalán „A” és „B” jelölés látható (lásd alább). A 
padlódeszkákat típus szerint elkülönítve rakja halomba, hogy 
peremeik azonos irányba nézzenek. Mindegyik halomban 
keverje össze a padlódeszkákat, hogy a lerakásnál 
természetesebb látványt nyújtsanak (3. ábra). 

4. Vegyen ki egy „A” és egy „B” jelölésű padlódeszkát, majd 
helyezze el az alább látható módon. A „B” padlódeszka 
vezetőélét döntse meg, csúsztassa össze az illesztéseket és 
fektesse el laposan (4a. és 4b. ábra). 

5. Ez lesz az indítószög. Megjegyzés: Az összes fal és 
függőleges pillér mellett 5 mm-es (3/16”) távtartókat kell 
elhelyezni (5. ábra). 

6. Igazítsa az „A” padlódeszka külső sarkát az szemközti vonal 
belső sarkához (5. ábra). 

 

7. Az ellenkező irányban haladva folytassa a padlódeszkák 
lerakását vágás nélkül. Győződjön meg arról, hogy a lerakott 
padlódeszkák egyenesen a vonalon fekszenek. (6. ábra) 
Óvatosan ütögesse össze a padlódeszkákat/lapokat a padlón 
(6. ábra). 

8. A „befejező falnál” kezdje, és csúsztassa a „B” padlódeszka 
végcsatlakozóját egy „A” padlódeszka oldalába. Csúsztassa 
vissza a „B” padlódeszkát az „A” padlódeszka végébe enyhén 
megdöntve, amíg szoros nem lesz (7. ábra). Megjegyzés: ha 
eltér a középvonaltól, a termék előre-hátra mozoghat a padlón 
(7. ábra). 

9. Folytassa a „B” padlódeszkák lerakásával. Ismételje meg az 
eredeti „B” padlódeszkák sorának másik oldalán az „A” 
padlódeszkákkal. Ezzel a módszerrel fejezze be a lerakást, 
miközben a távtartók a helyükön maradnak és a mintázat 
derékszögű marad (8. ábra). 

10. A padlódeszkák vágását és lerakását az alábbiak szerint 
végezze el: Mérje le és jelölje meg a padlódeszkákat a képen 
látható módon. A fallal bezárt szöget egy szögmérővel lehet 
meghatározni (lásd alább) (9. ábra). 

 

   

 
   

 

Befejezés 
A padló lerakása után vegye ki a távtartókat; puha sörtés kefével 
söpörje le a padlót. Szerelje fel a szegőléceket/takaróléceket 
vagy a megfelelő szegélyt (a helyi forgalmazónál vásárolható 
meg) a tágulási hézagok eltakarásához. Ezeket az elemeket a 
falhoz, nem pedig a padlóhoz kell rögzíteni, így a padlódeszkák 
szabadon tágulhatnak. 

A padló ápolása 
• Rendszeres sepréssel távolítsa el a padlóról a le nem tapadt 

port és homokszemcséket, amelyek finom karcokat 
okozhatnak. 

• Az alapos tisztításhoz pH-semleges tisztítószerek (‘Clean’, 
‘Remove’ és ‘Refresh’) használhatók. 

• A hagyományos háztartási tisztítószerek és fehérítő-alapú 
mosószerek használata kerülendő. Ezek csúszóssá tehetik a 
padlót és elszíneződést okozhatnak. 

• A kiömlött anyagot a lehető leggyorsabban törölje fel, ez 
csökkenti az elcsúszás és a foltosodás veszélyét. 

• Használjon lábtörlőt a homokszemek és a nedvesség 
bejutásának megakadályozása érdekében. Olyan lábtörlőt 
használjon, amely nem hagy nyomot (nem gumírozott az alja), 
hogy a padló ne színeződjön el. 

• Lehetőleg ne csúsztasson vagy húzzon át bútorokat és egyéb 
tárgyakat a padlón - használjon védőszőnyeget a 
karcolódások elkerülése érdekében. 

• A nehéz bútorok okozta karcolódás megelőzésére a terheket 

nagykerekű görgőkkel mozgassa. 
• Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében a 

szobahőmérsékletet 18-27 °C (65-85 °F *) között kell tartani. 
• A terméken nem állhat víz. Ezzel megelőzi a csúszásveszélyt. 

• Padlófűtés használata esetén ügyeljen a helyi „forró 
pontok/hőzárványok” okozta padlókárosodások elkerülésére. 
Szintén elővigyázatosan kell eljárni a szőnyegek vagy olyan 
bútorok elhelyezésénél, melyek megakadályozzák a meleg 
levegő keringését. 

• A forgalmazó weboldalán padlóápolási útmutatásokat talál. 

A termékre vonatkozó kérdésekkel forduljon ahhoz a 
forgalmazóhoz, ahol a terméket vásárolta. 

* Az ASTM szabványok 65-85 °F közötti hőmérsékletet írnak elő a 
lerakáshoz; egyéb esetben a hőmérsékletnek 18-27 °C között 
kell lenni. 

** Ahol a padlófelület szélessége vagy hosszúsága meghaladja a 
15 métert (50’), ott 8 mm-es (5/16”) tágulási hézagot kell 
alkalmazni, majd ezt ismételni. 
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A 2GTM a Välinge Innovation AB szabadalmazott technológiája. A 2GTM 
márkanév és logó a Välinge Innovation AB bejegyzett kereskedelmi 
védjegye, és ezek a jelek csak engedéllyel használhatók. 


