
Laminált padló lerakása 

Tippek a laminált padló lerakásához 

A laminált padló lerakása gyerekjáték. Fontos azonban, hogy minden anyagot és 
munkafázist jól előkészítsen. Az alábbiakban lépésről-lépésre útmutatót talál a laminált 
padló lerakásához, valamint egy ellenőrző listát, amely megkönnyíti az előkészületeket. 

Általában három lehetőség van a laminált padló lerakására: 

1. Ragasztás nélküli, gyors lerakás 
2. Clickguard vagy hasonló hézagtömítő anyaggal történő lerakás. Ez tartósan 

megvédi a padlót a felülről érkező nedvesség hatásaitól. Ennek ellenére a padló 
újra felvehető és újra lerakható. 

3. A ragasztóval történő lerakás hasonlóan tartós védelmet nyújt a nedvességgel 
szemben, de a munka sokkal körülményesebb, és a padlót már nem lehet 
szétszedni az esetleges újbóli lerakás céljából. 

Először is meg kell határoznia az aljzatot, amelyre a KronoOriginal® laminált padlót 
szeretné lerakni. Ugyanis nem minden laminált padló alkalmas minden aljzatra! 

Laminált padló lefektetése esztrichre 

A padlónak teljesen vízszintesnek, száraznak, tisztának és teherbírásra alkalmasnak kell lennie. Az 
egy méteren három milliméternél nagyobb egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni és ki kell tölteni. 
Nedvességzáró rétegként PE-fóliát kell használni. 

Laminált padló fapadlóra történő lerakása 

A laza padlódeszkákat rögzíteni kell, és ki kell egyenlíteni az egyenetlen területeket - szilárd és sík 
aljzatot kell létrehozni. A Krono Original® laminált padlót a fadeszkák futására merőlegesen fektesse 
le. A fából készült padlódeszkák esetében nem szabad PE-fóliát használni. 

Laminált padló lefektetése forgácslapra 

A laza forgácslapokat rögzíteni kell, és az egyenetlen területeket ki kell egyenlíteni. A forgácslapokat 
szilárdan rögzíteni kell az aljzathoz, hogy elkerülhető legyen a csikorgó hangok kialakulása. 

Laminált padló lerakása PVC- vagy linóleumpadlóra 

Nem szabad laminált padlót fektetni ilyen típusú padlóburkolatokra. Az ilyen típusú padlóburkolatokat 
a laminált padló lerakása előtt feltétlenül el kell távolítani. 

Laminált padló lerakása melegvíz- és modern elektromos padlófűtésre 

Kérjük, forduljon megbízható fűtési szakemberhez a padló szárazra fűtésével kapcsolatban. Ő 
rendelkezik a megfelelő szaktudással és a szükséges protokollokkal. 

A felületi hőmérsékletnek a 25 Celsius fok ajánlott; de a 28 Celsius fokot semmiképpen ne lépje túl. A 
régi padlóburkolatokat előzetesen el kell távolítani. 



Előkészítés és anyagok ellenőrző listája 

Laminált padló lerakás előtt 

1. A csomagokat 48 órán keresztül tárolja a fektetés során tapasztalt éghajlati 
viszonyokkal megegyező körülmények között, a csomagok felbontása nélkül. 

2. A 20 Celsius-fok körüli szobaklíma és az 50-70 százalékos relatív levegő 
páratartalom a laminált padló lerakásának és értékének hosszú távú 
megőrzésének legfontosabb előfeltétele. 

3. Az aljzatnak teljesen vízszintesnek, száraznak, tisztának és teherbírónak kell 
lennie. 

4. Ha a padlót ásványi aljzatra, például betonra, cementesztrichre, anhidritesztrichre 
vagy kőburkolólapra fektetjük, először meg kell mérni a nedvességtartalmat. Az 
esztrich semmiképpen sem haladhatja meg a következő maradéknedvesség-
értékeket: 

1. Cementesztrich: padlófűtéssel 1,8% betonnedvesség (CM); padlófűtés 
nélkül 2% CM. 

2. Anhidrit esztrich: padlófűtéssel 0,3% CM; padlófűtés nélkül 0,5% CM. 
5. Az ásványi aljzatokra történő fektetés előtt egy megfelelő nedvességálló réteget 

(PE-fólia) kell lefektetni a nedvesség elleni védelem érdekében. Több darabból 
való összeillesztés esetén az egyes darabok 20 cm-rel fedjék át egymást, és 
ragasztószalaggal rögzíteni kell egymáshoz a széleket. 

6. A szőnyeg nem alkalmas alátétnek, és az esetlegesen megmaradt szőnyeget a 
fektetés előtt teljesen el kell távolítani. A laminált padlót úsztatott padlóként 
fektetik le, és nem szabad az aljzathoz rögzíteni. 

7. Lépéshang-szigetelés nélküli padlók esetében kérjük, használjon 2 mm-es PE 
habosított fóliát vagy más megfelelő alátétet a lépéshang-szigeteléshez. 

8. Az alátétfóliát a padló panelekkel azonos irányban fektesse le. 
9. A felbontott csomagokat azonnal fektesse le. 

A KronoOriginal® laminált padló lerakásakor mindig tartsa kéznél a következő 

szerszámokat: 

• távtartó ékek 
• Kézi körfűrész, dekopírfűrész vagy kézi fűrész 
• Szögmásoló v. sáskaláb az ajtótokok alávágásához 
• Összecsukható mérőléc (colstok) vagy mérőszalag, ceruza 
• Szerelőszerszámok 
• Lépéshang-szigetelő alátét (olyan padlókhoz, amelyeknek nincs lépéshang-

szigetelése) 
A laminált padló fektetéséhez szükséges anyagok és tartozékok ellenőrző listája 

• A helyiség pontos méretei 
• KronoOriginal® laminált padló 
• Clickguard / egy tubus elegendő tíz négyzetméter laminált padlóhoz 
• Szegélylécek 
• Szintkiegyenlítő-, hézagtakaró- és záróprofilok 
• Szerelési kapcsok (klipszek) (KronoOriginal® esetében 30 darab/csomag) 
• Párazáró alátét (PE fólia) 
• Lépéshangszigetelő alátét 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy bizonyos körülmények között lépéshangszigetelésre 
és Clickguardra vagy hasonló hézagtömítőre lehet szükség. 

Maradék nedvesség 

Az esztrich semmiképpen sem haladhatja meg a következő maradéknedvesség-
értékeket: 



Cement esztrich: padlófűtéssel 1,8% CM; padlófűtés nélkül 2% CM. 
Anhidrit esztrich: padlófűtéssel 0,3% CM; padlófűtés nélkül 0,5% CM. 
 

További lerakási instrukciókat talál a termék mellé csomagolt képes lerakási 

útmutatóban! 


