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WICANDERS Hydrocork - PRESSFIT lerakási útmutató 
 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Kérjük, a következő útmutatót a burkolás megkezdése előtt olvassa el.  

  

• A Hydrocork illesztési rendszert függőlegesen, felülről lefelé irányuló nyomással (ferde billentés 

nélkül) kialakítható illesztés létrehozására terveztük. 

• A paneleket a munkaterületen, sértetlen csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben, 

legalább 48 órán keresztül akklimatizálni kell. 

• A hőmérséklet az akklimatizálás és fektetés során 18 ºC és 28 ⁰C között legyen.   

• Soha ne fektesse a Hydrocork PressFit paneleket olyan puha fogadófelületekre, mint szőnyegek, 

modulszőnyegek stb. 

• Fa vagy forgácslap aljzatokat mechanikai módszerrel, pl. csavarral rögzítsen. Minden 

csaphornyos illesztést szilárdan, megfelelő ragasztóval ragasszon össze.      

• Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a Hydrocork PressFit fektetéséhez előírt követelményeknek.   

Kérjük, figyelmesen olvassa el az aljzatelőkészítésre vonatkozó fejezetet.   

• A Hydrocork felületét függönnyel vagy redőnnyel védje a hőségtől és a napsugárzástól. A túlzott 

hőnek, vagy közvetlen napsugárzásnak (≥ 45 ºC) kitett padlót teljes felületen akrilát ragasztóval le 

kell ragasztani.   

• A Hydrocork beépítéséhez nincs szükség alátétrétegre.  Ha alátétréteget szeretne elhelyezni, 

akkor annak különleges követelményeknek kell megfelelnie. Kérjük, ellenőrizze a Wicanders 

kiegészítő termékeinek választékát.  

• A Hydrocork PressFit panelek árnyalatkülönbségei attraktív jelenségek, a termék velejárói. A 

legkellemesebb összhatású árnyalatok érdekében megfelelően keverje össze a paneleket, hogy 

elkerülje az azonos megjelenésű, világosabb vagy sötétebb elemek egymás mellé kerülését.    

• Győződjön meg arról, hogy a mozgási hézagok szélessége minimum 5-10 mm legyen. Ne 

helyezzen olyan állandó és nehéz terheket a Hydrocork burkolatra, mint konyhaszigetek vagy 

szekrények. Ezeket a követelményeket nem szükséges betartani, ha a Hydrocork Pressfit paneleket 

teljes felületen ragasztva helyezi el (lásd a ragasztásra vonatkozó útmutatást).  

• A munkaterület a kivitelezés alatt tiszta, portól és szilárd szemcséktől mentes legyen.   

• Javasoljuk a padlófűtés kikapcsolását a burkolás ideje alatt. 

 

 

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS AKKLIMATIZÁCIÓ 

 

A kartonokat vízszintes helyzetben szállítsa és tárolja.    

A becsomagolt paneleket a munkaterületen száraz, jól szellőző helyiségben akklimatizálja, 

legalább 48 órán keresztül. 

 

A hőmérsékletet és a relatív páratartalmat a tárolás és burkolás alatt olyan értékeken tartsa, 

amelyek megfelelnek az épület használata során várható körülményeknek. Ez a legtöbb esetben 

18 ºC és 28 ºC közötti hőmérsékleti tartomány, valamint 35% és 65% közötti relatív páratartalom 

fenntartását jelenti. Az ilyen környezeti körülmények fenntartására a kivitelezés megkezdése előtt 

kapcsolja be a fűtést vagy a légkondicionálást a megfelelő időtartamig. 

 

A Hydrocork PressFit panelek árnyalatkülönbségei attraktív jelenségek, a termék velejárói. A 

legkellemesebb összhatású árnyalatok érdekében megfelelően keverje össze a paneleket 
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AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE A Hydrocork PressFit burkolathoz 

 

Burkolás előtt természetes fényben vizsgálja át a paneleket, nincs-e rajtuk bármilyen látható hiba 

vagy sérülés. Ellenőrizze azt is, hogy az aljzat és a környezet állapota megfelel-e az útmutatóban 

leírt előírásoknak. 

A Hydrocork PressFit minden lakossági, és a legtöbb intézményi területen fektethető, kivéve a 

szaunákat és az állandóan nedves területeket.   

A Hydrocork PressFit más területeken is használható, mint pl. fürdőszobákban, vagy olyan 

helyiségekben, ahol víz kiömlése előfordulhat. A Hydrocork PressFit a víz hatására nem dagad. 

Annak érdekében, hogy a víz ne juthasson be a burkolat alá (ami gomba vagy penész 

megjelenését, vagy bűz kialakulását okozhatja), a mozgási hézagokat poliuretán tömítőanyaggal 

zárja le. 

 

A Wicanders padlók csak beltéri használatra alkalmasak.   

 

A Hydrocork PressFit a legtöbb kemény burkolatra fektethető, mint a rugalmas burkolóanyagok 

és kerámia lapok, amennyiben megfelelően vannak rögzítve; sík felületűek és nincsenek a 

felületen laza részek. Az olyan puha fogadófelületeket, mint a szőnyegek stb. fel kell bontani.  

 

A Hydrocork beépítéséhez nincs szükség alátétre. Kérjük, ellenőrizze a Wicanders kiegészítő 

termékeinek választékát.  

 

Régi rugalmas burkolatok (pvc, linóleum, parafa…) legyenek teljes felületen leragasztva.   

 

 

Hydrocork PressFit fapadló / forgácslap / OSB aljzaton  

 

Fa aljzatra való fektetés esetén először távolítsa el a meglevő burkolatot. Gombásodásnak 

és/vagy rovarkártevőnek nem lehetnek látható nyomai.  

 

Ellenőrizze, hogy a rétegelt lemez és OSB aljzatokat mechanikai módszerrel (csavarral) rögzítették, 

stabilak, nincs mozgásuk, valamint a táblák közötti hézagok egyenletesek, és szilárdan le vannak 

zárva.    

 

Meglevő laminált padló, fapadló, vagy feldolgozott fa alapanyagú lemezek felülete 

feszültségmentes legyen. A panelek között látható bármilyen nyitott hézagot és/vagy 

magasságkülönbséget meg kell szüntetni. 

 

Meglevő fapadlókat, fa alapanyagú táblákat, OSB paneleket, gipszkarton elemeket stb. nem 

szabad párazáró rétegként működő PE fóliával takarni. A burkolat alatti területet a fapadlók, fa 

alapanyagú táblák, OSB panelek, gipszkarton elemek egyensúlyi nedvességtartalmának 

szabályozására kellő mértékben ki kell szellőztetni (hátsó szellőzésű lábazati elemmel).  

 

A vakpadló alatti üregeket megfelelően ki kell szellőztetni.     

 

Távolítson el minden akadályt az üregből és győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a szellőzés 

(minimum 4 cm² szabad szellőzőnyílás 1 m² padlófelületre). A faanyag nedvességtartalma nem 

haladhatja meg a 10%-ot. 
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HydroCork PressFit kerámia lapburkolaton 

  

A fuga maximális szélessége ne legyen nagyobb, mint 2 mm, mélysége 1 mm. Ha ez nem áll fenn, 

vagy a lapok dombornyomott felületűek, akkor simítsa át a fugákat aljzatkiegyenlítővel. 

 

Minden típusú beton és kerámiai aljzat legyen sík, vízszintes és száraz, a síkeltérések 2 m-es hosszon 

ne legyenek nagyobbak, mint 3 mm. 

 

 

Aljzatok sugárzó fűtéssel 

  

A Wicanders Hydrocork PressFit alkalmazása esetén az aljzat felületi hőmérséklete nem haladhatja 

meg a 28 °C-ot. Részletes információkért kövesse a padlófűtési rendszer gyártójának / 

kivitelezőjének útmutatásait, vagy keresse a forgalmazót.  

Ne feledje, hogy a burkolaton elhelyezett szőnyegek vagy darabszőnyegek hőtároló elemként 

működhetnek, és a padló felületi hőmérsékletét az ajánlott maximális értéknél (20-22 °C) 

magasabbra emelhetik. 

 

 

Wicanders burkolóanyagok fektetése fűtött aljzatra:   

 

Minden fűtött aljzatnak vannak a fűtés rendszertől és az aljzattól függő bizonyos üzemelési 

jellemzői.    

A kivitelezéssel összefüggő működési és tartóssági problémák megelőzésére a beépítésre 

vonatkozó szabványokat és előírásokat szigorúan be kell tartani. 

A fűtött aljzat kiszárítása a burkolás előtt a fűtés ki- és bekapcsolásával, szünet betartása mellett 

érhető el, a gyártói útmutatónak megfelelően. Csak ezt követően kezdhető el a „fűtési fázis”.  

A fűtési fázis beton aljzatok esetében nem kezdhető el a kötés befejeződését követő 21 napon 

belül.   

A fűtési fázist 25 ºC hőmérsékleten kezdje, és 3 napos időtartammal végezze.  

A beépített aljzat kötési ideje legalább 60-90 nap.  

Ezt követően minden nap emelje a hőmérsékletet, amíg el nem éri a gyártó által a rendszerre 

engedélyezett maximális hőmérsékletet.   

A maximális hőmérsékletet legalább 72 órán keresztül tartsa fenn, 5-7 napon át a fűtési rendszer 

kikapcsolása nélkül. Ezután minden nap fokozatosan csökkentse a hőmérsékletet, amíg a 18 ºC 

felületi hőmérsékletet el nem éri.     

 

A burkolás során és azt követően 3 napig a felület hőmérséklete 18 ºC és 21 °C között legyen. 

Ezután a hőmérsékletet lassan emelje az aljzat maximum 28 ºC felületi hőmérsékletéig.   

 

 

Mozgási hézagok:   

 

A Hydrocork PressFit elemeket "úsztatott padlóként" fektesse, vagyis a paneleket nem kell az 

aljzathoz rögzíteni.   

A lábazati elemekkel nem szabad leszorítani a burkolatot, hogy az ne tudja gátolni a padló 

mozgását, továbbá alakítson ki 5-10 mm-es mozgási hézagot, a falak és más beépített tárgyak 

mellett. A lábazati elemek legalább 7mm felületet takarjanak be a padlóból.  

Ne helyezzen olyan állandó és nehéz szerkezeteket a Hydrocork burkolatra, mint a konyhaszigetek 

vagy szekrények.    
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Ha a burkolt felület nagyobb, mint 100 m², vagy mérete bármelyik irányban nagyobb, mint 10 m, 

akkor a szomszédos helyiségek csatlakozásainál vagy az aszimmetrikus burkolt felületeken mozgási 

hézagot kell kialakítani. 

Ezeket a követelményeket nem szükséges betartani, ha a Hydrocork PressFit paneleket teljes 

felületen ragasztva helyezi el (lásd a ragasztásra vonatkozó útmutatást).     

 

A Wicanders nem vállal felelősséget nem megfelelő aljzat, burkolási munka, ragasztó, lakk, nem 

ajánlott felületkezelő szerek használata következtében felmerülő reklamációkért, vagy a burkolás 

előtt észlelhető hiányosságokért.  

 

 

BURKOLÁS ELŐTT   

  

1.  Nedvesség elleni védelem:   

 

Az aljzat korától függetlenül mindig fennáll a nedvesedés kockázata, emiatt mérni és rögzíteni 

szükséges a nedvességtartalmat.     

  

A környezet és a beltéri minőség miatt a Wicanders Hydrocork paneleket a szabványoknak 

megfelelően nem szabad beépíteni ott, ahol magas nedvességkibocsátás fordulhat elő. 

 

Nem fűtött beton aljzaton a maximális relatív páratartalom legyen kevesebb, mint 75%, vagy 

végezzen kalcium-kloridos nedvességmérést (CM tesztet) annak biztosítására, hogy a 

nedvességkibocsátás szintje kevesebb legyen, mint 3 lbs/1000 négyzetláb/24 óra (USA és 

Kanada). 

 

 

 Padlófűtés Padlófűtés nélkül 

Betbeton-esztrich 1,5 CM% 2,0 CM% 

Ananhidrit-esztrich 0,3 CM% 0,5 CM% 

 

 

2.  Ajtótokok   

  

Ha az ajtótok vágást igényel, maradék padlópanellel állítsa be a magasságot. 

Az ajtótokokat és lábazatokat vágja a szükséges magasságra.  

A panelek elhelyezéséhez hagyjon 2 mm rést.  

  

Ellenőrizze, hogy a fal, ahol elkezdi a burkolást, párhuzamos a szemközti fallal. Egyszerűen mérje 

fel a helyiséget a két ellentétes falsaroktól. Ha a méretek különbözőek, akkor az első sort eszerint 

állítsa be. Ellenőrizze, hogy az első és utolsó sorok szélessége megegyezik, vagy nagyobb, mint a 

szélesség 1/3-a. 

 

 

3.  Egyenetlen falak  

 

Ha a fal nagyon egyenetlen, vágja a paneleket ennek megfelelően. Helyezze az első panelt a 

második sorra, és vágja el a jelzés szerint, vagy jelölje át a fal kontúrját, a fal mellett csúsztatott 

vágott darab segítségével. Ezt követően vágja el a paneleket a vonal mentén.  

 

 

 



                                                                    LAURUM PARKETTA ÉS PARAFA KERESKEDÉS 

 
           Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. Telefon: (+36-1) 335-0605 

          Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület Telefon: (+36-1) 203-3698 
                                           E-mail: info@laurum.hu      Honlap: www.laurum.hu 

 
5 

 

 

BURKOLÁS:   

  

A Hydrocork felületét függönnyel vagy redőnnyel védje a hőségtől és a napsugárzástól. A túlzott 

hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak (≥ 45 ºC) kitett padlót teljes felületen akrilát ragasztóval le 

kell ragasztani.  

  

Fa aljzatokon javasoljuk a Wicanders paneleket a meglevő fapadlókra merőlegesen fektetni.   

  

 

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS ANYAGOK:   

  

Mérőszalag, burkolókés, ceruza, vonalzó, kicsapó zsinór, fehér gumikalapács, vagy kézi görgő.  

  

A Hydrocork illesztési rendszer függőlegesen, felülről lefelé irányuló nyomással (ferde billentés 

nélkül) kialakítható illesztés létrehozására készül.   

 

1. A burkolást a jobb kézre eső saroktól javasoljuk indítani.   

A panelt csapos oldalával fordítsa a fal felé.   

Hagyjon 5 mm és 10 mm közötti hézagot a fal mellett. 

 

2. Helyezze a következő panelt szorosan az első bütüs végéhez úgy, hogy a sarkok egy vonalban 

legyenek, majd nyomja le kézi görgővel, vagy gumikalapáccsal óvatosan ütögesse a helyére.   

Ellenőrizze, hogy a panelek hosszoldalai egyenes vonalat alkotnak.   

Fejezze be az első sort ezzel az eljárással, és vágja az utolsó panelt megfelelő hosszúságra. Ezen a 

módon fejezze be az első sort, és az utolsó panelt vágja megfelelő méretre.  

  

3. A következő sort a vágott darabbal kezdje (a hossza legalább 300 mm legyen), ügyelve, hogy 

a szomszédos sorok bütüs végeinek illesztései között legalább 300 mm távolság van.     

 

Helyezze az új sor első elemét csapos oldalával az előző sor hornyos oldala fölé, majd kézi görgővel 

préselje le, vagy gumikalapáccsal finoman ütögesse a helyére. 

  

4.  Helyezze el a második elemet úgy, hogy ne legyen hézag a bütüs végek illesztései között, 

egyben biztosítva, hogy a panel az előző sor illesztése fölött kerüljön. Helyezze egyúttal a panel 

csapos hosszoldalát az előző sor hornyos hosszoldala fölé, majd a bütüs végétől kezdve kézi 

görgővel préselje le, vagy gumikalapáccsal finoman ütögesse a helyére.  

 

5.  Három teljes sor befejezése után úgy állítsa be a panelek távolságát a faltól, hogy 5-10 mm 

hézag legyen köztük, majd folytassa a burkolást a szemközti falig.  

  

6.  Vágja az utolsó panelt a megfelelő szélességre. Helyezze az utolsó panelt az utolsó előttire, és 

a megadott módon vágja le.   

Hagyjon 5-10 mm távolságot a falig, mozgási hézag kialakítása céljából.  
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FŰTŐCSÖVEK:   

  

Ha a burkolaton fűtőcső halad át, készítsen a cső átmérőjénél 10 mm-rel nagyobb kivágást, és 

vágja el a panelt annak vonalában, 45º-os szögben. A vágott darabot ragassza vissza eredeti 

helyzetébe. 

  

 

A BURKOLAT FELBONTÁSA:   

  

Ha fel akarja bontani a burkolatot, emelje fel néhány centiméter magasságra az eltávolítani szánt 

panelt, az előző lenyomása mellett.  

 

 

SÉRÜLT PANEL JAVÍTÁSA:   

  

Vágja el egyik bütüs végénél a cserélni kívánt panelt, és felfelé húzással emelje ki a helyéről. 

Helyezze az új panelt a helyére, a csapos véget behelyezve a meglevő panel alá, majd nyomja 

le kézi hengerrel vagy gumikalapáccsal finoman ütögesse a helyére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


