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LooseLay lerakási útmutató 
 
 
Általános tudnivalók 

A LooseLay egy sokoldalú, gyorsan és egyszerűen 
lerakható padlóburkolat. Különösen alkalmas emelvények és 
ideiglenes építmények burkolására (felszedhető és 
újrahasználható). Használata megfelelően előkészített 
beton, fapadló, fém és egyéb alkalmas anyagokból készült 
aljzaton is ajánlott. Kizárólag beltéri használatra készült. 

Külön alátét alkalmazása általában nem ajánlott. 

 
Az anyag akklimatizációja 

A lerakás előtt legalább 48 órával a LooseLay terméket ki 
kell bontani a csomagolásából (a termékek lehetnek 
egymásra rakva, de mindenképp fektetve legyenek), és 
hagyjon időt arra, hogy az anyag alkalmazkodjon a 
burkolandó helyiség klímájához. A szoba hőmérséklete 18–
27 °C (65-85 °F*) között legyen. 

 
Padlóalap előkészítése 

A padlóalap előkészítését az BASTM F710, AS/ NZS 1884, 
BS 8203, DTU 53.2, DIN 18365 (Teil C) szabványok, 
valamint a rugalmas padlóburkolatok lerakására vonatkozó 
egyéb szabványokban/építőipari előírásainak, valamint a 
jelen lerakási útmutató szigorú betartásával kell elvégezni. A 
padlóalapnak simának, vízszintesnek, hullámosságtól és 
portól mentesnek, valamint tisztának kell lennie. 

Megjegyzés: Oldószerek és maró hatású vegyszerek nem 
használhatók a padlóalap tisztítására vagy 
szennyeződéseinek eltávolítására, mivel károsíthatják a 
LooseLay hátoldalát, és befolyásolhatják a termék 
teljesítményét. 

A termék lerakása előtt a teljes padlóalap legyen stabil és 
szilárd, sima és vízszintes, tiszta és minden törmeléktől 
mentes. 

 
Nedvesség a padlóalapokban 

A padlóalap nedvességtartalmát (pl. betonaljzatnál) a 
vonatkozó helyi 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. 

Bármely padlóalap esetében, ahol a mért értékek 
meghaladják a fenti határértékeket, megfelelő vízszigetelő 
réteget/vízzáró rendszert kell alkalmazni. 

Megjegyzés: egyes nemzeti szabványok előírják a 
betonlemezek pH-értékének szabályozását. 

 
Régi ragasztó maradványai 

A korábbi lerakások után megmaradó ragasztókat - kizárólag 
mechanikus eljárással - teljesen el kell távolítani. 

 
Betonpadlók 

Padlóalapok/kiegyenlítőanyagok: Minden repedést és 
illesztést meg kell vizsgálni, illetve a megfelelő javítóanyaggal 
ki kell javítani. A padlónak a vonatkozó előírások szerint 
vízszintesnek kell lennie. Minden gipsz- (anhidrit) alapú 
padlót kompatibilis szigetelőanyaggal kell leszigetelni. 

 
Mozaik/terrazzo/kerámia/kőlapok 

Ellenőrizze, hogy a padló stabil és egyetlen padlólap sem 
laza. A horpadásokat megfelelő simítóanyaggal ki kell 
egyenlíteni. 

 
Fapadló 

A deszkák legyenek stabilak, minimális rugalmassággal. 
Minden laza deszkát stabilan rögzíteni kell, a hézagokat ki 
kell tölteni, a hullámos részeket el kell távolítani. Szükség 
esetén a padlódeszka rétegelt padlólemezzel vagy hasonló 
anyaggal lefedhető. 

 
OSB (irányított szálelrendezésű lap) 

A legjobb megoldás, ha először rétegelt padlólemezzel készít 
alapot, mivel az OSB lapok minősége, nedvességtartalma és 
felületi simasága eltérő lehet. 

 
Járófa/parketta/termoplasztikus lapok 

Ellenőrizze, hogy a padló stabil; a laza lapokat rögzíteni kell, 
minden felületkezelő anyagot/szigetelést el kell távolítani. 

A közvetlenül a talajra/bitumenre/padlóragasztóval (Cutback 
vagy ATA ragasztóval)/aszfaltra lefektetett padlót a termék 
lerakása előtt el kell távolítani. Ezt követően készítse elő a 
padlót a vonatkozó előírások szerint. 

 
Rugalmas: Linóleum/vinilpadló 

A LooseLay lerakható a fenti termékekre, amennyiben a 
felület biztonságosan rögzítve van, valamint miden 
szennyeződést (beleértve a lakkot és a felületkezelő 
anyagokat) eltávolítottak. 

 
Fém- és festett padlók 

Teljesen távolítsa el a meglazult festéket vagy bármely 
felületkezelő anyagot. 

 
Emelvény padlók 
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Győződjön meg arról, hogy az emelvények pallói stabilak, 
vízszintesek, simák, tiszták, minden hibától/szennyeződéstől 
mentesek. Az emelvények pallóit az MSZ EN 12825 vagy 
ennek megfelelő szabvány szerint kell készíteni: a pallók 
között legfeljebb 1 mm (1/32”) hézag engedélyezett. A teljes 
padlófelület vízszintestől való eltérése legfeljebb 1,5 mm 
(1/16”) lehet 5 m(16 ft) sugarú körön belül; az instabil, 
egyenetlen vagy gyenge minőségű pallókat megfelelő 
módon javítani kell a lerakás előtt; a lapokat úgy kell lerakni, 
hogy éleik ne legyenek az emelvény szélénél vagy annak 
közelében. A padlólapok illesztési pontatlanságaiért (akár 
kiemelkedés, akár bemélyedés) nem vállalunk felelősséget. 

 
Egyéb padlók 

A helyi forgalmazótól kérjen további tájékoztatást. 

 
Padlófűtés és közművek 

Ez a termék 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 ezzel a padlóburkolattal. 
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 (3/16”) rétegben, (a rétegek között alapozással). 

A szoba hőmérsékletének 18–27 °C (65-85 °F*) között kell 
lenni a padló lerakása előtt. 

Megjegyzés: A fűtőrendszert 48 órával a padló lerakása 
előtt és után, valamint munka közben kikapcsolva kell 
tartani, majd a hőmérsékletet fokozatosan (tipikusan 2 °C 
(4°F)/nap felmelegedési idővel) kell a kívánt hőmérsékletig 
emelni. 

Fontos: Ügyeljen a helyi „forró pontok/hőzárványok” okozta 
padlókárosodások elkerülésére. Kiemelt 
elővigyázatossággal kell eljárni a szőnyegek vagy olyan 
bútorok elhelyezésénél, amelyek megakadályozzák a meleg 
levegő keringését. Ilyen körülmények között a padlólapok 
károsodása tekintetében nem vállalunk felelősséget. 

 
Lerakás 

A lerakás megkezdése előtt távolítson el minden törmeléket 
és/vagy port, hogy a padló tiszta legyen. 

A LooseLay terméket mindig szorosan a fal, vagy a 
szomszédos lap/deszka mellé kell lerakni az alábbi három 
lehetőség egyike szerint: 

 
1. 16 m2-nél (170 sq. ft.) kisebb helyiségek 

Ellenőrizze, hogy a helyiségek szélei stabilak. Ezt követően 
az összes küszöbnél, nyílásnál, takarólécnél, illetve olyan 
területeken, ahol a szoros illesztés nem lehetséges (pl. 
konyhai gépek alatt) 10 cm (4”) csíkban szegélyt kell húzni 
megfelelő ragasztóanyagainkkal**. Ezt követően rakja le a 
lapokat/deszkákat. 

 
2. 16 m2-nél (170 sq. ft.) nagyobb helyiségek 

Olyan helyiségben, ahol bármelyik fal hosszabb mint 4 m 
(13’), a helyiség külső kerületén 10 cm (4”) csíkban szegélyt 
kell húzni megfelelő ragasztóanyagainkkal**. Ezt a 
padlóalapra kell felvinni, az egyes oldalfalakkal 
párhuzamosan 4 m (13’) távolságra, hogy a padlót 
rácselrendezésben fedje le. (Hordja fel megfelelő 
ragasztóanyagunkat** azon részek szegélyezésére, ahol a 
szoros illesztés nem megvalósítható - lásd fent az 1. pontot). 
 
Alternatív megoldásként teljes fedésben felviheti a megfelelő 
ragasztónkat**. Ez az eljárás 914,4 x 914,4 mm (36 x 36”) 
méretű lapok lerakásánál ajánlott. 

 
3. Nagy forgalmú területek 

Nagy forgalmú területeken (pl. forgalmas stadionbejáratok, 
erős kerekes forgalomnak kitett helyek) a lapokat/deszkákat 
mindig teljes felületen ragasztani kell megfelelő 
ragasztóinkkal**. 

Kivételek: Nagy hőingadozásnak kitett (pl. 
télikert/üvegház/panorámás/tetőablak alatti) helyiségekben: 

• Ahol a padlóalap száraz, teljes fedésben kell felvinni a 
megfelelő - nagy hőmérsékletre tervezett - ragasztónkat. 

 
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 (64-85 °F *) között kell 
tartani. 

• A LooseLay padlón nem állhat víz. Ez 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 forgalmazónál vagy a weboldalon padlóápolási 
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útmutatásokat talál. 

 
 

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

** Az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália esetében ez 
tapadásfokozó/szalag vagy nyomásérzékeny ragasztó 
lesz. 


