TETÕ HELYETT MONDD:

Fagyálló beton padlóburkoló lap
Beépítési Útmutató

Kedves Vásárlónk! Tisztelt Kivitelező!
A burkolólapok kerületi és felületi érdessége miatt fektetésük és
fugázásuk a megszokottnál nagyobb gondosságot és technológiai
fegyelmet igényel, a burkolás szakszerűsége érdekében kérjük, hogy a
kivitelezés során útmutatónkat figyelmesen követve, az abban leírtakat
szigorúan tartsa, illetve tartassa be!
A kivitelezés megkezdése előtt tervezze meg a burkolatot. A burkolati terv
készítésénél vegye figyelembe a várhatóan fokozott igénybevételeket.
A lapok kiosztása, a mozgási hézagok kialakítása – az elemek méretéből
adódóan – 35 x 35 cm-es fektetési méretháló figyelembevételével készüljön.
A felületet maximum 8 m2-ként, járdáknál legfeljebb 1: 3 arányban önálló
mozgási egységekre kell osztani.
A lapok kiosztását úgy tervezzük, hogy a mozgási hézagok a burkolatban és
az aljzatban egymás fölé essenek.
A legalább 15 cm tömörített kavicságyra fektetett, minimum 8 cm vastag
betonból készült – szükség esetén méretezett vasalással erősített – szilárd,
teherbíró, 2-3%-os lejtésben, mozgási hézagokkal elkészített aljzatnak,
száraznak és pormentesnek kell lennie!
A burkolat készítéséhez optimális levegő- és aljzathőmérséklet +20°C.
Tűző napon vagy szeles, nedves időben ne végezzen külső térben burkolást.
Eltérő színű vagy sérült, repedt lapokat beépíteni tilos! Szakszerűtlen
kivitelezés, rendeltetéstől eltérő használat esetén reklamációt nem
fogadunk el!
A burkolat készítésénél felhasznált segédanyagokat az adott gyártó
útmutatója és műszaki adatlapja szerint kell alkalmazni!
Az elkészült felületet óvja a savas, zsíros, olajos szennyeződésektől és
kerülje a téli sózást!
Gondozza, tisztítsa rendszeresen a kész burkolatot. Erre a célra a
szaküzletekben a megfelelő anyagok széles választéka kapható.
Bramac Kft.

A fagyálló beton padlóburkoló lap fektetése

Ha az aljzat kialakítása során nem
készült talajpára elleni szigetelés,
akkor a felületet – a burkolat
készítése előtt – szigetelni kell. Erre
a célra alkalmas pl. az ARDEX 8+9.

A szigetelés száradása után
következhet a portalanított
burkoló lapok leragasztása. Ezt –
különösen kültérben – javasoljuk
folyékonyágyas ragasztóval készíteni,
melynek használata a megkívánt
teljes felületű ragasztást biztosítja.
Az ARDEX FB9L ragasztóval
készült burkolat már 6 óra elteltével
fugázható.

A lapokat ragaszthatjuk flexibilis
ragasztóhabarccsal is. Ilyen pl.
az ARDEX X7G. Ez esetben
a burkolat 24 óra elteltével
fugázható! Figyelem, vékonyágyas
ragasztó használata esetén,
ajánlott a burkolólapok hátoldalát
is megkenni. Ez a kétoldalas
ragasztási eljárás.

A padlólapok szabása, vágása
betonvágó koronggal szerelt
gyorsvágóval egyszerűen, gyorsan
végezhető. Ügyeljünk arra, hogy a
vágási por ne szálljon a burkolandó
felületre. Poros felülethez a ragasztó
nem tapad!

A fagyálló beton padlóburkoló lap fugázása

A legalább 7 mm széles fugákkal
fektetett lapok fugázására pl.
az ARDEX GK fugázót ajánljuk,
melynek lemosása után a felületen
nem marad cementfátyol.

Ezt kővetően a felületet bő vízzel
átmossuk. Egy szivacsdeszkát a
tisztítandó felületen átlós irányban
mozgatva a felületen visszamaradt
fugázó anyag szépen lemosható.

Egyszerre csak akkora felületet
fugázzon, amekkorát 20 percen
belül meg tud tisztítani!

Cserélje gyakran a szivacsdeszka és
a felület tisztítására használt vizet!

A fugázást megelőzően a felületet
alaposan előnedvesítjük, majd a
fugázást követően kb. 15 percig
száradni hagyjuk.

A fugázást követő 1-1,5 óra elteltével
a felületet magasnyomású mosóval
tisztítsuk át, hogy szép, kontúros
fugaképet kapjunk! Figyelem, ezt a
módszert csak az ARDEX GK fugázó
esetén ajánljuk!
A csatlakozási és mozgási hézagokat
tartósan rugalmas fugázóval (ARDEX
SE szilikon) kell kitölteni.

Burkolási kérdéseivel hívja bizalommal az ARDEX
szaktanácsadó csapatát a 23/511-370 telefonszámon.
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