
Egyszerű lerakás a Twin Clic System segítségével 

Az alábbiakban részletes leírást talál arról, hogyan kell a laminált padlót a Twin 
Clic System segítségével lerakni. 
 
Amennyiben egy egyenetlen falon a hézag bizonyos helyeken túl nagy vagy túl kicsi, 
kérjük, vigye át a falmenetet az első panelsorra, és ennek megfelelően formázza a 
paneleket. Adjon hozzá további paneleket az 1. sor végéig. 

A sor utolsó paneljét 180°-kal fordítsa el a méretre vágáshoz, a dekoros oldalával jobbra 
felfelé az előzőleg beépített sor mellé (horonyoldal a horonyoldalhoz), és helyezze a 
falhoz. A csap felőli oldalon ügyeljen arra, hogy 12-15 mm-es tágulási hézag maradjon. 
Jelölje meg a panel hosszát és vágja le. Az éltöredezés elkerülése érdekében a dekoros 
oldalt elektromos szúrófűrész vagy kézi körfűrész használata esetén lefelé kell fordítani. 
Ellenkező esetben fűrészelje a panelt jobbra felfelé. Minden új sort az előző sorból 
megmaradt (legalább 20 cm hosszú) paneldarabbal kell kezdeni. A második sort egy 
félpanelből vagy az 1. sorból megmaradt panelből kell kezdeni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy a panel nem lehet rövidebb 30 cm-nél és nem lehet hosszabb 95 cm-
nél. Az illesztési eltolások (keresztirányú illesztési eltolások) sorról sorra legalább 30 cm-
esek legyenek. 

A 2. sor első paneldarabját úgy kell elhelyezni, hogy az 1. és 2. sorban lévő panelek 
hossza párhuzamosan feküdjön egymáson, de ne legyen egymásba kattintva. Ez azt 
jelenti, hogy a 2. sor csapos oldalának az 1. sor hornyos oldalán kell feküdnie. Mielőtt 
további paneleket kattintana be, helyezze a 2. sor teljes sorát a helyére. Ehhez kövesse 
ugyanazokat az utasításokat, mint az 1. sor esetében. Miután a teljes 2. sort az 1. sor 
mellé fektette, ezek kb. 2 cm hosszanti irányban megemelkednek a panel bal oldali, a 
szoba felé néző oldalán (csapos oldalon). 

A 2. sorban lévő panelek csapjai (megemelt terület) az 1. sor hornyaiba csúsznak. 
Behelyezéskor a panelek hallható kattanó hangot adnak. Ismételje meg ezt a folyamatot 
a teljes 2. sor hosszában ("zip" módszer), amíg az 1. és a 2. sor zökkenőmentesen és 
függőleges szintkülönbség nélkül egymás mellé nem kerülnek. Az 1. és 2. sor 
összekötésekor feltétlenül ügyeljen arra, hogy a panelek hosszirányban, illesztési 
eltolódás nélkül (tökéletesen egy vonalban) legyenek lefektetve. Folytassa a további 
sorok fektetését a 2. sorra vonatkozó utasítás szerint, és tartsa szem előtt, hogy az 
illesztéseknek legalább 30 cm-nek kell lenniük. 

A 8 méternél hosszabb vagy szélesebb beépítési területeknél fugaként (legalább 2 cm 
széles) mozgóprofilokra van szükség. Ugyanígy kell eljárni az egynél több helyiségben 
folytatódó padlóburkolatok, pl. ajtóküszöbök esetében is. Az ajtókeretek alá történő 
beépítés esetén az ajtónyílásban lévő területet fel kell bontani. Ehhez használja a 
kínálatunkban szereplő profilokat. Ezeket a dilatációs hézagokat a megfelelő 
fugaprofilokkal szakszerűen le lehet fedni. 

Tipp: A paneleket a hosszú végükkel a fő fényforrás irányába fektesse! 
Amennyiben a laminált padlót ragasztással vagy fugázóanyaggal ragasztják, minden 
panel felső csapos oldalára elegendő D3 típusú PVA ragasztót vagy Clickguard™ 
ragasztót kell felvinni (1 x hosszú oldal 1 x rövid oldal). Kb. 10 perc elteltével az érintésre 
megszáradt ragasztómaradványokat műanyag kaparóval el kell távolítani. A maradékot 
oldószerrel, karcmentes párnával vagy tiszta meleg vízzel lehet teljesen eltávolítani. 



A Clickguard™ használatakor gondosan kövesse a használati útmutatót. A szerelés 
befejezése után távolítsa el a fali távtartókat. A fűtéscsövek esetében a furatokat 3 
centiméterrel nagyobbra kell hagyni, mint a cső átmérője. Fűrészelje ki az "igazító 
darabot", ragassza be, rögzítse ékkel, és várja meg, hogy megszáradjon. Végül a 
kivágásokat rejtse el radiátorgallérral (csőrózsa). A fa ajtókereteket vágja ki úgy, hogy 
alatta egy 2-3 mm-es hézagot is tartalmazó hangszigeteléssel ellátott panel férjen el. 

A tökéletes kivitelezés érdekében rögzítse a falhoz a lábazati szegélylécek rögzítő 
klipszeket egymástól 40-50 cm-es távolságra, és szerelje fel a méretre vágott lábazati 
szegélyléceket a falra. 

  

 
 


