
AQUA CLICK burkolólapok - SPC vinyl burkolatok padlóra és falra 

A burkolólapokat szobahőmérsékleten (18°C és 24°C között) tartsa legalább 48 órán át, mielőtt elkezdené a 

beépítést. Az SPC vinyl burkolatok padlófűtés esetén is használható, de a felület nem haladhatja meg a 27°C-ot. 75°C-

ig a csempe rövid ideig ellenáll a hőmérsékletnek. A burkolatot nem szabad állandóan magasabb hőmérsékletnek 

kitenni, például a télikertben való telepítés nem ajánlott. 

Az Aqua Click burkolat csak beltéri használatra alkalmas, és fűtött helyiségben kell felszerelni és tárolni. 

PADLÓ ÉS FAL BURKOLÁS 

A következő szerszámokra van szükség: gumikalapács (világos gumi), szögmérő, mérőszalag, szintező, 

ragasztópisztoly vagy ragasztófésű, ragasztó (MS polimer), fűrész vagy Stanley-kés és ceruza. 

Az aljzatnak száraznak, nyomásállónak, portól és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Ellenőrizze a fal/padló 

síkosságát. Az egyenetlenség nem haladhatja meg a 3 mm-t egy 1 méteres egyenes vonalzó alatt, szükség esetén 

kiegyenlítheti. A fugák legfeljebb 6 mm szélesek lehetnek. Ha egy kattanófuga közvetlenül egy burkolólap fuga 

tetején van, a fugát ki kell egyenlíteni. Mérje le a falat/padlót, és készítsen egy rajzot, hogy a burkolólapokat szépen 

eloszthassa a felületen. A lapokat egyenes vonalú ➊, tégla➋, vagy lépcsőzetes ➌ (minimum 30 cm átfedéssel) 

mintázatban lehet elhelyezni. A lapokat a beépítés előtt ellenőrizze a látható hibák tekintetében. A láthatóan hibás 

lapokat nem szabad beépíteni. A beépítés után a reklamáció nem fogadható el.  A csempék hosszú oldalán "Click4U" 

kattintófugával, a rövid oldalakon "3L Triplelock" Fall-down fugával van ellátva. 2 csempe összeillesztéséhez helyezze 

az egyik lap nyelvét 45 fokos szögben a másik lap hornyába, tolja a lapot az előző lap tompa vége felé, és nyomja le. 

Kalapáccsal óvatosan kopogtassa meg a teljes szélességben, amíg a rövid oldalak össze nem kattannak.  

A lapok méretre vághatóak egy próbaterületen és egy Stanley kés segítségével. A lapokat levágják, majd a törésvonal 

felett eltörik. 

 

A PADLÓ LERAKÁSA 

1. Teljes felületi ragasztási módszer:  

használjon MS polimer ragasztót, és ragasztószóró fésűvel vigye fel (a megfelelő szórót a csomagoláson 

találja meg). Először zsírtalanítsa az aljzatot és a burkolólapok hátoldalát. 

 

2. Úszó padlózat 

A 2 Aqua Click csempe alkalmas lebegő fektetéshez. Ajánlott az SPC padlókhoz alkalmas hangelnyelő réteg, 

például a HDM secura LVT Click Smart N aljzatburkolat lerakása. Minden oldalon hagyjon 5 mm-es tágulási 

hézagot nyitva, ha a padló hossza/szélessége nem haladja meg az 5 métert. Hosszabb/szélesebb padló 

esetén adjon hozzá 1 mm-t folyóméterenként. A padló maximális hossza tágulási hézag nélkül 12 x 8 méter. 

Az első sort rögzítse távolsági ékekkel a falhoz. Az első sort úgy fektesse le, hogy a burkolólap hosszú 

oldalának nyelve a fal felé nézzen. A nyelv mindig a horonyba kattanjon be. A lapok egyenes vonalban 

és/vagy párás helyiségekben történő fektetésekor a teljes felületre történő ragasztás módszerét javasoljuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FALRA SZERELÉS 

 

Először zsírtalanítsa a falat és a burkolólapok hátoldalát. A szerelés megkezdése előtt vonalzó és vízszintező 

segítségével ceruzával húzza meg a referenciavonalat. Az illesztés után 5 másodpercig nyomja a lapot. 

Tartson kéznél tisztítószert a felesleges ragasztó eltávolításához.  Kezdje a szerelést alulról, és jobbról balra 

haladva mindig kattintson a nyelvvel a horonyba. 

1. lehetőség: Vigye fel az MS polimer ragasztót ragasztófésűvel a falra (1-3. ábra) 

2. lehetőség: Vigye fel a ragasztót patronos pisztollyal a csempe hátuljára körös-körül és középen, ahogy a 4. 

ábrán látható. 

A gipszkarton alapra történő felszereléskor ügyeljen arra, hogy a lapok illesztései ne essenek egybe a 

gipszkartonok varrásával. Az első lap a jobb alsó sarokba kerüljön. Az első sor burkolólapjait egyenként, rövid 

oldalaikkal egymás mellé illessze be. A következő sort a fent leírtak szerint szerelje fel. Minden sor után 

ellenőrizze, hogy az illesztések tökéletesen egy vonalban vannak-e, és a lapok még mindig vízszintesek-e, 

mielőtt a ragasztó megszáradna. A két első sor felszerelése után soronként illessze be a többi lapokat. 

 

 

KIVITELEZÉS ÉS KARBANTARTÁS 

 

Lyukak a csövekhez, csavarokhoz vagy kötésekhez: a ragasztás előtt először fúrja ki a lyukakat a paneleken. 

Használjon megfelelő szerszámot. A lyukak átmérőjének legalább 10 mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a 

cső vagy a csatlakozás átmérője. A panelek rögzítése után töltse fel a lyukat nedvességálló szilikonnal. A 

befejezéshez használjon nedvességálló szilikont vagy megfelelő profilt, amelyet a panelekre ragasztanak. A 

külső sarkokhoz használjon megfelelő profilt. A zuhanyzóban történő befejezéshez használjon nedvességálló 

szilikont a fal és a zuhanytálca között. A mennyezet befejezéséhez használjon szilikont vagy a panelekre 

ragasztott megfelelő profilt. Tisztítsa meg a paneleket nedves ruhával. Használjon kemény felületű 

padlókhoz alkalmas porszívót, puha kefét vagy puha, száraz felmosót. Soha ne tisztítsa a panelek felületét 

polírozószerrel, viasszal, lakkal, fehérítőszerrel, súrolószerrel, drótgyapjúval, csiszolóanyagokkal, vagy olyan 

tisztítószerekkel, amelyek csiszolóanyagokat vagy fehérítőt tartalmaznak. A gőztisztító használata nem 

ajánlott ezeknél a padlóknál.  

 

További tippek és naprakész utasítások a: www.hdm.be  oldalon. 
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