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WICANDERS – úsztatott (LOC) padló lerakási útmutatója 
 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Kérjük, hogy a burkolás megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatásokat (az 

aktuális magyar szabványokkal együtt). 

 

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE a Wicanders úsztatott (Corkloc®) burkolathoz 

A Wicanders úsztatott (Corkloc®) padlóburkolat szinte az összes lakossági és közületi helyiségben 

lefektethető, kivéve fürdőszobákban, szaunákban és állandóan nedves helyeken. 

A Wicanders úsztatott (Corkloc®) padlókat a legtöbb stabil, kemény felületre lerakható, mint 

például rugalmas padlóburkolat, fapadló, kerámia lap. A lágy padlóburkoló anyagot azonban 

(például a szőnyeg, vagy ehhez hasonló) el kell távolítani. Az aljzat legyen sík, sima és száraz, a 

felületi egyenetlenségek 2 m-es távolságon belül nem haladhatják meg a 3 mm-t. Minden fogadó 

aljzatnak száraznak kell lennie (betonesztrich <2,0%; anhidrit-esztrich <0,5% - CM készülékkel 

mérve). Soha ne burkolja a Wicanders úsztatott (Corkloc®) padlókat minimum 0,2 mm vastagságú 

párazáró PE-fólia nélkül. 

 

Padlófűtés:  

Az aljzat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot. Tartsa be a padlófűtés 

gyártójának/kivitelezőjének az utasításait, egyéb kérdések felmerülése esetén vegye fel a 

kapcsolatot a kereskedővel. A fűtés bekapcsolásánál figyeljen a burkolat fokozatos felfűtésre, 

ellenkező esetben a burkolat károsodhat! 

Vegye figyelembe, hogy a szőnyegek és lábtörlők hő akkumulátorként működhetnek a padlóra 

helyezve, ami magasabb hőmérsékletet eredményez a padló felületén, mint a maximálisan 

megengedett (nem haladhatja meg a 20-22°C-ot). 

 

Wicanders padlók burkolása padlófűtésre:  

Bármely padlófűtéses aljzatnak meg kell felelnie a padlófűtési rendszer és az aljzatra vonatkozó 

előírásoknak. Ahhoz, hogy a kivitelezés alatt elkerüljük a működési és tartóssági problémákat, 

nagyon figyelmesen követnünk kell az előírásokat és a szabályokat. Padlóburkolás előtt, a 

padlófűtéses aljzat szárítását felfűtéssel, majd lehűléssel kell elvégeznünk szünetek 

közbeiktatásával, követve az előírást. Ezután kezdheti el a „fűtési időszakot”.  

Beton aljzat esetén a fűtési időszak kezdete nem lehet korábban 21 nappal az aljzat teljes 

kiszáradása, megkötése után. 3 napon keresztül 25°C-os hőmérséklettel kezdjük a fűtést.  

Az aljzatnak megkötöttnek, legalább 60-90 naposnak kell lennie.  

A hőmérsékletet napról napra folyamatosan növeljük egészen a rendszer által megengedett 

maximális hőmérsékletig. Ezt a maximális hőmérsékletet legalább 72 órán át tartsuk, majd 5-7 

napig ne kapcsoljuk le a rendszert. A lehűlést is naponta fokozatosan tegyük meg, egészen addig, 

míg elérjük a 18°C-os felületi hőmérsékletet. A kivitelezés során a felületi hőmérséklet nem 

haladhatja meg a 18°C-ot és tartsuk meg a hőmérsékletet a kivitelezés befejeztével még 3 napig. 

Ezután lassan növeljük az aljzat felületi hőmérsékletét maximum 28°C-ig. 

 

 

Tágulási hézagok:  

A Wicanders úsztatott (Corkloc®) padlókat úsztatott burkolatként kell lefektetni, tehát a 

padlólapokat nem kell rögzíteni.  

A szegőléceket ne rögzítse a padlóhoz, mert a padló mozgását korlátozná vele.  A falaknál és 

más rögzített tárgyaknál (nyílászárók mellett, kiszögeléseknél, oszlopoknál stb.) hagyjon 10 mm-es 

tágulási hézagot.  
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100 m2-nél nagyobb, vagy bármelyik irányban 10 m-nél hosszabb felületek esetében, a helyiségek 

közötti átmeneteknél és a szokványostól eltérő alakú helyeken nagyobb tágulási hézagokat kell 

kialakítani. 

 

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS AKKLIMATIZÁCIÓ: 

A becsomagolt burkolatot vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni.  

A burkolólapokat a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül hagyja szobahőmérsékleten a 

csomagolásban.  

A műanyag csomagolást csak a munka megkezdése előtt bontsa ki.  

A burkolási munkálatok megkezdése előtt és a burkolás ideje alatt tartsuk a szoba hőmérsékletét 

és relatív páratartamát olyan szinten, mint amikor az épületben lakunk. A legtöbb esetben ez 18ºC 

és 28ºC hőmérsékletet jelent, a relatív páratartalom pedig 35% és 65% legyen. A burkolás előtt 

megfelelő ideig használjon fűtő vagy légkondicionáló berendezést, hogy elérje ezt a klímát. 

A Wicanders padlók természetes anyagok, így a lapok közötti színárnyalati eltérés a burkolat 

velejárója, egyben kellemes tulajdonsága. A kedvezőbb esztétikai hatás érdekében keverje össze 

a lapokat! 

 

ELLENŐRZÉS 

A padló lerakása előtt nappali világításnál ellenőrizze a burkoló lapokat, hogy nincs-e rajtuk 

látható hiba vagy sérülés. Ellenőrizze, hogy az aljzat és a helyszín állapota megfelel-e az utasítás 

előírásainak. Rendellenesség esetén, beépítés előtt forduljon a kereskedőjéhez. 

 

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ: 

A Wicanders úsztatott padlók árnyalati eltérései az anyag velejárói és kellemes jellemzői a 

burkolólapoknak. A kedvezőbb esztétikai hatás érdekében keverje össze a lapokat! Lehetőleg a 

beeső fénnyel párhuzamos irányban rakja le az egyes elemeket. Amennyiben a fogadó aljzat 

meglévő fapadló, úgy azt javasoljuk, hogy a meglévő lapokra keresztben rakja le az új parkettát. 

 

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS ANYAGOK: 

Kézi fűrész, vagy apró fogazatú fűrész, távtartó ék, ceruza, derékszögű vonalzó, 0,2mm vastag PE-

fólia, ragasztószalag 

 
1. Ajtókeretek: 

Ha az ajtófélfa magasságából vágni kell, használjunk fel egy lapot a beépítendő padlólapból a 

megfelelő magasság elérése végett. Fűrészelje le az ajtófélfából a szükséges magasságot, úgy 

hogy 2mm távolság maradjon a padló és a félfa közt. 
 
Nedvességvédelem: 

 

Aljzat Páratartalom CM% 

padlófűtés esetén 

Padlófűtés nélkül 

Betonesztrich 1,8 2,0 

Anhidrit-esztrich 0,3 0,5 

       

 

Minden betonesztrich aljzatot szigetelni kell a nedvesség és a pára ellen. Ez vonatkozik a kerámia 

lapok, a padlófűtés és rugalmas padlóburkolatokra egyaránt. 

Legalább 0,2 mm vastagságú párazáró PE-fóliát használjon!  

A földszinti/alagsori aljzatok esetében - a jobb védelem érdekében – 2 réteg párazáró fóliát 

fektessünk, a rétegeket lehetőleg keresztben, egymásra merőlegesen rakjuk le. 
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2. Párazáró PE-fólia fektetése: 

 

Terítse le a párazáró PE-fóliát, hagyjon legalább 20 cm-es átfedést, majd ragassza össze 

ragasztószalaggal. A falak mentén hajtsa fel a fóliát 5 cm magasságban. A felesleget a 

szegélylécek rögzítése után vágja le. 

 

A lapok lerakása előtt mérje meg a burkolólapok irányára merőleges falhosszt. Az utolsó sor 

elemeinek legalább 5 cm szélesnek kell lenniük. Ezért előfordulhat, hogy az első sorban lévő 

lapokat is vágni kell. 

 

3. A fényforrás sugaraival párhuzamos irányba rakja le az egyes elemeket. 

 

Az első három sor: 

 

A panelek minden irányba fektethetőek, ha szükséges. Wicanders Corkloc® burkolatot egyszerű 

visszaszedni. A munkát kezdje a jobb sarokban. 

 

4. Fordítsa a deszka csapos oldalát a fal felé. Hagyjon 10 mm-es hézagot a rövid oldalon és ékelje 

ki!  

Állítsa be a hosszanti oldal hézag távolságát a 3. sor lerakása után. 

 

5. Tartsa a következő elemet ferdén az elsőhöz képest, majd hajtsa le a padlóra. Hasonló módon 

fektesse le a többi lapot, és fejezze be az első sort. 

 

6. Vágja le megfelelő hosszúságúra az első sor utolsó elemét. 

 

7. Kezdje az új sort a megmaradt darabbal (amelynek legalább 30 cm hosszúnak kell lennie). 

Ügyeljen arra, hogy a kötésben lerakott lapok legalább 30 cm-es eltolásban helyezkedjenek el. A 

605 x 445mm méretű panelek „tégla”, vagy „fél tégla” kötésben ajánlott lerakni. Vágja a 

megfelelő méretre az utolsó panel szélességét. Helyezze az utolsó panelt az utolsó előtti sorra és 

vágja le a felesleges részt. Hagyjon el 10mm dilatációs hézagot a faltól. 

 

8. Használja az előző sorból levágott részt a következő sornál. Ennek legalább 30 cm hosszú 

darabnak kell lennie. Ha mégis kisebb lenne, akkor vágjon félbe egy új panelt, s kezdje azzal az új 

sort. Mindig győződjön meg arról, hogy a találkozási pontok legalább 30 cm-re vannak.  

 

9. Helyezze az új sor első lapját csapos oldalával ferdén az előző sor lapjának hornyos oldalához. 

Nyomja előre, és ezzel egyidejűleg fektesse is le. 

 

10. Illessze a következő elem rövid végét ferdén az előző lerakott elemhez, és hajtsa le. Ügyeljen arra, 

hogy a lap az előző sorban lévő elem csapján helyezkedjen el. 

 

11. Kissé emelje meg az egész sort körülbelül 3 cm-re, nyomja be az előtte lévő sorba, majd pedig 

fektesse le.  

 

12. Tipp: Ezek a műveletek néha finom igazítást igényelnek a tökéletes összekapcsolódás miatt.  Ha 

már elkészült három sor, akkor kell a dilatációs hézagot kialakítani, úgy hogy 10 mm-re elhúzza a 

lerakott elemeket a faltól, és kiékeli. Az előzőekben leírt módon folytassa a munkát. 
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Egyenetlen falak 

 

13. Ha a fal nagyon egyenetlen, vágja a padlólapok szélességét a megfelelő méretre. Helyezzük a 

kezdő padlólapot a második sor tetejére és vágjuk méretre. 

 

Utolsó sor 

 

14. Vágja a megfelelő méretre az utolsó panel szélességét. Hagyjon el 10mm dilatációs hézagot a 

faltól. Nem lehet 5 cm-nél kisebb szélességű panel.  

 

15. Helyezze az utolsó panelt az utolsó előtti sorra és vágja le a felesleges részt. Hagyjon el 10mm 

dilatációs hézagot a faltól. 

 

Fűtéscsövek 

Fúrja ki a szükséges lyukakat a paneleken. 

 

16. A lyuknak 20mm-rel nagyobbnak kell lennie cső átmérőjénél. Ha szükséges, a kisebb darabokat 

ragassza be a helyére. Használjon csőrózsát.  

 

Padló eltávolítása 

 

17. Ha vissza kell szedni a meglévő padlót, csak emeljük meg pár centiméterre azt a panelt, amit el 

akarunk távolítani és enyhén üssünk a találkozási pontra. 

 

18. A megbontott panel így elhúzható. Soha ne feszítsük a padlót, mert sérülést okozhat.  

 

 

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ AJTÓK, RADIÁTOROK KÖRÉ ÉS AZ UTOLSÓ SORNÁL 

A panelek minden irányba fektethetőek, ha szükséges. Wicanders Corkloc® burkolatot egyszerű 

visszaszedni. Ez megkönnyíti a fektetést például az ajtók körül.  

 

19. Ha nem tudja bepattintani a panelt ajtófélfa, vagy alacsony radiátor alá, vágja le a LOC-os rész 

élét. 

 

20. Ragassza össze a paneleket Wakol D 6085, D3-as ragasztóval. 

 

 

 

 

 
 

 


