
A Vinyl Strong KF ragasztott panelek a burkolólapok ideális alternatívái, és 0,55 mm vastag koptatórétegük miatt kíválóan megfelelnek 
az intenzív használatú közösségi területeken is, például vendéglátó helyiségekben, nagy forgalmú értékesítési helyiségekben, orvosi 
rendelőkben vagy fodrászszalonokban. Fontos műszaki tulajdonság, hogy a Vinyl Strong KF táblák teljesen érzéketlenek a nedvesség-
re, ezért alkalmazhatóak fürdőszobákban és WC-ben is. A Vinyl Strong KF táblákkal akár nagy területeket is lefedhetünk, burkolatváltó 
profilok használata nélkül. 
A fektetési útmutató a gyártás idején érvényes műszaki állapotnak felel meg. Mivel ezeket az új eredmények alapján folyamatosan 
frissítjük, kérjük, hogy olvassa el a www.ziro.de webhelyen található aktuális fektetési útmutatásokat is a Szolgáltatás / Letöltések 
részben.

Fektetés előtt vegye figyelembe:
Kérjük, fektetés előtt gondosan ellenőrizze, hogy a 
lapokon nincs-e szállítási és anyagsérülés! A már 
leragasztott anyagokért nem jár kártérítés.

A fektetítési útmutató célja a lehetséges alkalmazá-
sok megalapozott, de nem kötelező erejű ajánlása. 
Mivel azonban az alkalmazási terület, az aljzat és 
a beépítés körülményei nem állnak rendelkezé-
sünkre, ez nem mentesíti a felhasználót attól, hogy 
ellenőrizze a megfelelő termékek alkalmasságát és 
felhasználását. Kérjük, vegye figyelembe a megfele-
lő előírásokra vonatkozó ajánlásokat is!

Az akklimatizálás érdekében a Vinyl Strong KF-et 
vízszintes helyzetű, zárt dobozban, temperált 
helyiségben (18 °-20 °C és 50-55% relatív páratar-
talom), legalább 48 órán át tárolja. Figyeljen arra, 
hogy az aljzat hőmérséklete legalább 15 °C legyen a 
kivitelezés idején!

Ragasztáshoz a Wakol D3360 Versa Tack vagy a 
Wakol D3318 Multiflex ragasztó használatát javasol-
juk, amelyet A2 fogazott kenőlappal egyenletesen 
hordjon fel az előkészített aljzatra. A kiszivárgó ra-
gasztó friss állapotában Wakol RT5960 tisztítóken-
dővel eltávolítható. Vizes és fokozott vízterhelésű 
helyiségekben a Wakol MS 550 / MS 552 ragasztó 
alkalmazását javasoljuk.

Aljzat előkészítése
Az aljzat legyen tartós, pormentes, viasz-, zsír-, festék- és egyéb szennyeződéstől mentes, sík, repedésmentes, valamint száraz.

Cementesztrich: legyen sík, száraz és stabil. Burkolás előtt alapozza az aljzatot Wakol D3040-nel, és legalább 2 mm vastagságban Wakol 
Z675-nal egyenlítse ki. Kiegyenlítés után a felület síkpontossága feleljen meg a DIN EN 18202 szabványnak. Például 1,0 méteres hosszon 
legfeljebb 3 mm síkeltérés lehet.

Anhidrit / önterülő esztrich: fektetés előtt egytárcsás géppel kell csiszolni, alaposan porszívózza fel, és alapozza Wakol D3040-nel. 
Száradás után az aljzatot legalább 2 mm vastagságban egyenlítse ki Wakol Z675-nal. Kiegyenlítés után a fent említett síkeltéréseket nem 
szabad túllépni. Az esztrich maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a 0,5 CM% -ot, melegvizes padlófűtés esetén pedig a 0,3 
CM% -ot.

folytatás a következő oldalon

Fektetési és használati útmutató
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Forró aszfalt / öntöttaszfalt esztrich: ennél az esztrichtípusnál elengedhetetlen a jó és 
egyenletes csiszolás, az ezt követő, Wakol Z675-nal végzett aljzatkegyenlítés tapadása ér-
dekében. Ha ez nem valósítható meg, akkor Wakol 3045-tel alapozzon, majd Wakol Z675-nal 
végezzen kiegyenlítést, legalább 2 mm vastagságban. Kiegyenlítés után a fent említett egyenetlenségeket nem szabad túllépni.

Szárazesztrichek / burkolópanelek: úsztatott fektetés esetén legalább 20 mm vastagnak kell lenniük, a toldásoknál szilárdan össze-
ragasztva. A toldások mellett lévő egyenlőtlenségeket le kell csiszolni és szükség esetén ki kell egyenlíteni.

Ragasztómaradványok: a ragasztómaradványokkal szennyezett aljzatokat csiszolja le, alapozza Wakol D3040-nel, és legalább 2 mm 
vastagságban egyenlítse ki Wakol Z675-nal.

Padlófűtés: az esztrich szárítási idejére, valamint a szakszerű felfűtésre és lehűtésre vonatkozó előírások betartása mellett, meleg-
vizes, fűtött aljzatot lehet burkolni. Ügyeljen arra, hogy a kivitelezés előtt legalább 24 órával kapcsolja le a padlófűtést. A kivitelezés 
után a burkolat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 °C-ot. Elektromos padlófűtés esetén be kell szerezni a fűtés gyártójá-
nak jóváhagyását.

Fektetés:
Vízmérték vagy kicsapózsinór segítségével jelölje ki az első sor elhelyezési irányát a felületen. Javasoljuk, hogy a vonal a faltól 
számított harmadik sornál legyen. A vonaltól a fal irányába, kb. 45 cm-es részfelületen hordjon fel ragasztót  A2 fogazott kenőlappal. 
A ragasztó nyitott ideje kb. 30 perc. A mintázat irányát a táblák hátoldalán nyomtatott nyíl mutatja. Fektetéskor ügyeljen arra, hogy a 
nyíl mindig azonos irányba mutasson. Ezután a következő paneleket fektesse a megadott vonalak mentén. Győződjön meg arról, hogy 
a táblák teljes hátfelületére került ragasztó, és erősen dörzsölje be azokat. A ragasztó megkötése után a teljes felületet hengerrel (14-
25 kg tömegű) alaposan hengerelje át. 
Fektetéskor ügyeljen arra, hogy az összes fal és beépített elemek között legalább 5 mm távolságot tartson. Használjon úgynevezett 
vágókést (burkolókést) a táblák vágásához. A táblákat felső oldalukon karcolja meg, és törje le a vágásnál. A figyelembe veendő vágá-
si hulladék kb. 3%. A burkolás befejezése kb. 24 óra elteltével a padló  terhelhető.

Kérjük, erre ügyeljen a burkolás befejezése után:

1. Takarítás
A Vinyl Strong KF padló élettartama nemcsak a használat módjától, hanem a tisztításától is függ. Javasoljuk, hogy a padlót az igény-
bevétel függvényében rendszeres időközönként tisztítsa LOBA Cleaner tisztítószerrel, vagy Dr. Schutz PU-Reiniger tisztítószerrel. Ne 
használjon agresszív és/vagy oldószer- vagy glicerintartalmú szereket. Különösen túladagolás esetén ezek megtámadhatják a felüle-
tet. A padló felületének felfrissítésére, pl. meglévő járási útvonalak és enyhe kopásnyomok esetén LOBAHOME ElasticRefresh+ ápoló-
szert, vagy Dr. Schutz Vollpflege használható. Fontos, hogy kövesse a csomagoláson található utasításokat. Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy a közösségi célú helyiségekben, pl. irodákban, butikokban stb. az alkalmazási területtől függően speciális ápolószereket kell 
használni. Ehhez ajánljuk: a LOBA FloorCare ápolószert. Orvosirendelő - Dr. Schutz Medica; Fodrászat - Dr. Schutz Anticolor; Éttermek, 
stb. - Dr. Schutz PU Siegel

2. Helyiség klimatikus viszonyai
A Vinyl Strong KF reagál az éghajlati viszonyok változásaira. Ezért - saját egészsége érdekében is - biztosítson kiegyensúlyozott és 
kellemes szobai klímát. Ehhez 50-60% relatív páratartalom és körülbelül 20-22 °C szobahőmérséklet  ideális. A melegvizes padlófűtés 
felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 °C-t. A helyiség levegője fűtési szezonban rendkívül száraz. Az állandó páratartalom 
fenntartása érdekében afűtőtesteken párologtatókra, nagy helyiségekben párásító készülékre van szükség. Ha nyáron és ősszel 
magas a páratartalom, akkor alaposan szellőztetni kell. A közvetlen napsugárzás fakulást és színváltozást okozhat.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a bejárati részen megfelelően nagy szennyfogó szőnyeg van-e felszerelve. Az asztal- és széklábak 
alatti filcgörgők, valamint az irodai forgószékek használatakor a puha görgők kímélik a padlóburkolatot.

Reméljük, hogy hosszú ideig fogja élvezni a Vinyl Strong KF burkolatát!


