Excellence in Wood

Telepítési útmutató
Thermory® padlóburkolat

Thermory kőris padlóburkolat
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1. Thermory® padlóburkolat kollekció
A hőkezelt padlók eleganciája a fa szerkezetének szépségében és gazdag színpalettájában rejlik.
A Thermory ® padlók kényelmét és melegségét két hőmódosítási szint is növeli.

Themory Kőris Tangó

Thermory Kőris Salsa

Az intenzíven módosított padlózat, mint a Themory
Kőris Tangó nagy mérettartással rendelkezik
és padlófűtés alá is szerelhető. Az intenzíven
módosított kőris a Thermory® keményfa burkolatok
közül ez a legmelegebb sötét tónus. Az intenzív
módosítás valóban kiemeli a faanyag szépségét.

A közepesen módosított, mint a Themory Kőris Salsa,
Thermory Pecan Samba és Themory Birch Flamenco
alkalmas belső térbe, ahol világos és arany színekre
van szükség. A Themory közepesen módosított
padlóburkolat szintén szerelhető padlófűtés alá is.
Az ajánlott maximális padlószélesség a közepesen
módosított padlóburkolathoz 130 mm.

A Thermory® padlóburkolat kollekció egyaránt tartalmaz ipari és tervezett padlózatot is:
IPARI: HŐKEZELT KEMÉNYFÁBÓL KÉSZÜLT KEMÉNYFA SZALAGOK
A Thermory® ipari padló alkalmas otthoni és nagy forgalmú területekre, pl. sportklubokba és nyilvános
helyekre. A Thermory® ipari padlózat 14 x 20 mm-es, keményfából készült szalagokból áll, amiket átlátszó
szalag tart össze. Ezeket a tömböket normál parketta ragasztóval lehet ragasztani. A ragasztót csak a
hátsó felületre lehet helyezni - az egyes darabok között nem lehet ragasztó. A ragasztás után javasoljuk,
hogy a padlóburkolatot kétszer csiszolják át az olaj vagy a lakk alkalmazása előtt. A tökéletes eredmény
érdekében kérjük, forduljon professzionális keményfa telepítő céghez.
Ipari profil, Tangó és Salsa 14x360 mm:

Thermory Kőris (intenzív)

Thermory Kőris (közepes)
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TERVEZETT: HÁROMRÉTEGŰ HŐKEZELT KEMÉNYFA
A Thermory keményfa lapok három réteg Thermory Kőrisből állnak, és alkalmasak nagy forgalmú
területekre, pl. éttermek, szállodák, vállalati épületek.
Profil: F6, Sala 18 x 245 mm:
A Thermory® keményfa parketta
időtlen szépséget és egyedülálló stílust
kölcsönöz a beltéri tereknek, és növeli
a magánház vagy a nyilvános terek
értékét.
Thermory Kőris (közepes)

2. Thermory padlóburkolat padlófűtésen alkalmazva
Minden hőkezelt padlóburkolat (intenz ugyanúgy mint a medium) alkalmas padlófűtésre. Thermory
keményfa padlóburkolat alkalmas a fűtött padló burkolására a hőkezelési eljárás által nyert magas
szerkezeti stabilitásának köszönhetően.

3. Általános előírások
Javasoljuk, hogy vigyék a padlólapokat a helyiségbe 24 órával a felhasználásuk előtt, hogy
szobahőmérsékleten egységes hőmérsékletűvé váljanak. Az padlólapokat vízszintes és egyenletes
felületen, bontatlan csomagolásban kell tárolni.
A telepítés alatt és későbbiek során a padlóaljzat, padlóburkolat és a szoba hőmérsékletének 10-30°C fok
között kell maradnia. A helyiség relatív páratartalma 30-50% -os tartományban maradjon. A páratartalom
hosszú távú ingadozása azt jelenti, hogy a padló zsugorodhat vagy megduzzadhat.

4. Padlóaljzat
Kétféle padlóaljzat van: beton és rétegelt lemez.
BETON PADLÓALJZAT: A tömörfa deszkákat ragasztással lehet betonpadlóra szerelni, feltéve, hogy a
betonpadló sima, tiszta és száraz.
Ha a beton aljzat nem egybefüggő vagy nem rendelkezik vízzáró réteggel akkor ezt pótolni kell mielőtt
elkezdenénk lerakni a padlóburkolatot. A speciális vízzáró vagy nedvesség álló PE film réteg távol tartja
a nedvességet a padlóburkolattól és egy szilárd aljzatot biztosít a keményfa padló számára.
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Telepítés előtt kérem mérje meg a beton nedvesség tartalmát és bizonyosodjon meg róla, hogy ez az
érték nem haladja meg a 6%-ot.
Az aljzatban nem lehetnek nagyobb törések, hiányok. A port és foltokat el kell távolítani a padlóról,
mert ezek csökkenthetik a ragasztó tapadási képességét. Az aljzat felületének enyhén textúráltnak kell
lennie, hogy javítsa a tapadást, amellett hogy mindez összhangban legyen a standard aljzat minőségi
feltételekkel. Amikor a keményfát betonra rögzítik, bizonyosodjon meg róla hogy a nedvesség a betonon
keresztül nem jut át az építési anyagokon.
Abban az esetben, ha felület egyenetlen, akkor szintezni kell – ha lehetséges homokkal. Használjon
speciális szintező vegyületeket a felület kiegyenlítésére, mindig követve a gyártó receptjét. Az általános
ajánlás – csak akkor használjon szintező vegyületeket amikor az abszolút szükséges és mindig a
legmagasabb minőségű terméket válassza.
FA ALJZAT: A megfelelő laminált aljzat stabil és szintben van. A burkoló lapot mindig az aljzathoz kell
rögzíteni figyelembe véve a gyártó utasításait és a szoba szerkezetét.

Thermory kőris padlóburkolat intense
Magánház Észtországban

A legszebb és valóban tartós Thermory® padlóburkolat biztosítása érdekében kövesse az alábbi telepítési
javaslatokat. A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon professzionális keményfa telepítő céghez.
www.thermory.hu
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5. Telepítés
A padlóaljzattól függően kétféle mód van a tömörfa padlólapok beszerelésére:
• a padlólapokat közvetlenül a betonpadlóra ragasztják;
• a padlólapokat csavarokkal rögzítik vagy ragasztják a rétegelt lemezekre (furnér/forgácslap).
A padlóburkolat rétegelt lemezre, betonra történő telepítésének előnye, feltéve hogy a megfelelő
anyagokat és rögzítési technikákat használja, hogy csökkentik az aljazat merevségét és növeljék annak a
lehetőségét hogy az egész felületet biztosabban rögzítsék az aljzathoz, amely segít csökkenteni néhány
rizikó tényezőt ( duzzadt, süllyedő padló, nyikorgás stb.)
A falaktól és egyéb rögzített tárgyaktól való távolság: A padlólapok elhelyezésekor figyelembe kell venni
a padló lehetséges duzzadási/zsugorodási viselkedését. Ebből a célból a fapadló és a falak, valamint a
rögzített tárgyak között külön teret kell hagyni. A tágulási rés nagysága a helyiség és a belső éghajlat
méretétől függ, de nem lehet kevesebb 8-10 mm-nél. A béléscsíkok fedőlapokkal vannak bevonva, vagy
megfelelő színárnyalatú, rugalmas kötőhabarccsal vannak feltöltve.
A padlóburkolat felszerelése: Mielőtt telepíteni a padlóburkolatot győzödjön meg arról, hogy megfelelnek
a standard követelményeknek. Kissebb eltérések a burkolatok külsején elfogadhatóak. Kérem vegye
figyelembe, hogy a már beépített padlóburkolat esetében semmilyen reklamációt nem áll módunkban
elfogadni. Precíz mérésekkel kezdje és tervezze meg a szoba elrendezését. Nagyon pontosnak és
türelmesnek kell lennie, hogy az első sor padlóburkolatot abszolút egyenesen és hézag nélkül tudja
lerakni – a többi burkolat helyes lefektetése ezen múlik. Használjon egy hosszú rudat és/vagy feszes
vezetőt segítségként. A burkolat fektetési irányának a szoba bejáratától induljon és a természetes fény
felé tartson. Ahhoz, hogy vizuálisan meg tudjuk nyújtani a szobát a burkolatoknak a szoba falával
párhuzamosan kell futniuk. A lerakást mindig a hátsó fallal kezdje el. Az első burkolat hornyának mindig
a fallal szemben kell lennie. Kezdésként a megfelelő távtartót helyezze el a fa és más fix tárgyak és a
burkolat közé. A helyiség méretétől és formájától és a telepítési módszertől függően a hézag szélessége
legalább 8 mm legyen. Az ék alakú távtartót a következő napon kell eltávolítani.

Thermory kőris padlóburkola medium
Magánház Észtországban
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Padlóburkolat ragasztása közvetlenül az aljzatra: speciális vízmentes parketta ragasztót használjon,
ami biztosítja a rugalmas kötést az aljazathoz. A ragasztott padlóburkolatokat lehet csiszolni és csak
azután lehet befejezni, miután a ragasztó teljesen megszáradt, ez kb. 1-7nap, ez függ a használt ragasztó
típusától. Kérem ne feledje el, hogy mindig szigorúan tartsa be a ragasztó gyártójának utasításait.
Amikor szilárd keményfa padlóburkolatot fa aljzatra ragaszt, kövesse az előző lépésben megadott
utasításokat.

6. Befejezés
A legtöbb Thermory® keményfa padlóburkolatot félkész állapotban áruljuk, megadva a lehetőséget
minden egy vásárlónk számára, hogy választani tudjon a különböző olajok és lakkok közül, az ő igényüknek
megfelelően. Az olajozás történhet azután, hogy a nem kezelt padlóburkolatot felszerelték és a ragasztó
megfelelően megszáradt. ( a száradási idő függ a ragasztó fajtájától és a szoba környezeti tényezőitől).
Minden burkolat a gyártónál kialakított núttal és csappal rendelkezik és nem igényel utólagos csiszolás
telepítés után. Ezután az olajozás a fa védelmének érdekében történik és a kezelés gazdagabb tónust ad
a fának.
A Thermory® padlóburkolat kollekció igény szerint, rendelésre elérhető olajozott és lakkozott formában
is. A fedőanyagok a padlóburkolat számára kiváló befejezést nyújtanak valamit vonzó külsőt biztosítanak
és általuk könnyű karbantartani a felületüket.
ÁTLÁTSZÓ OLAJ
Az olajozott felületek rendkívül természetesnek tűnnek. Az olajozáshoz hibrid UV-keményítő olajokat
használunk, amelyek ötvözik az UV és az oxidatív olajok pozitív tulajdonságait. Az UV-olaj behatol a felület
felső szálaiba. Az UV-komponens biztosítja a fa számára a szükséges védőréteget, miközben a természetes
komponens könnyű helyi javításokat tesz lehetővé természetes olajokkal, ami sok hasonlóságot mutat
az oxidatív olajokkal. A gyári olaj réteget rendszeresen frissíthetjük és frissíteni is kell, hogy fenntartsuk
a padló természetes szépségét. Az olajozott felület kellemes textúrájú, a matt felület pedig nagyon
egyedi megjelenést kölcsönöz a padlónak. Az olajozott padló karbantartása rendkívül egyszerű és évekig
megőrzi természetes szépségét.
ÁTLÁTSZÓ LAKK
A lakkok a legnépszerűbb padlóápoló anyagok, mivel látványosak és könnyen karbantarthatók. Prémium
minőségű lakkot használunk rugalmas tulajdonságokkal. Ez megakadályozza a fedőrétegben a repedések
és a zsugorodás által okozott hézagok keletkezését ingadozó páratartalom és erőhatás alatt is. A felső
réteg nano-részecske technológiával készült karcálló anyagból áll.
FÁTYOLOS LAKK
A normál matt lakkozott felület fényességi szintje 15-20. Az általunk használt UV-lakkok biztonságosak
és veszélytelenek; nem tartalmaz oldószert vagy formaldehidet, és nem bocsát ki semmilyen veszélyes
gázt. A lakkozott felület higiénikus, könnyen karbantartható és kiváló védelmet nyújt a szennyeződések
ellen. Homogén megjelenést és kellemes érintést biztosít a padló teljes felületének.
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7. Karbantartás és védelem
Az összes keményfa padló szépséget és vonzerőt kölcsönöz az adott helyiségnek, de a legtöbb padlófajtához
hasonlóan rendszeres időközönként gondozásra van szükségük, hogy megőrizzék minőségüket. Padlója
szépségének megőrzése érdekében, kérjük, vegye figyelembe a következőket:
A levegő hőmérséklete és a levegő nedvessége:
• A Themory parketták 100% -ban természetes faanyagból készülnek. Ezért jelentős nedvességváltozások
befolyásolhatják.
• Fontos, hogy a helyiség relatív páratartalma a lehető legstabilabb legyen. A javasolt nedvességtartalom
30-50%.
• Az ajánlott átlagos hőmérséklet 10-30 ° C.
Általános gondozás és kármegelőzés:
• A fentiek szerint ellenőrizze a nedvességet és a hőmérsékletet, és ha szükséges, tegye meg a szükséges
korrekciós intézkedéseket;
• Ha ismert, hogy a szobában a levegő átlagos páratartalma meghaladja a megengedett értéket,
kérjük, forduljon a Thermory értékesítési képviselőihez. Bizonyos körülmények között a padlólapokat
telepíthetjük kis résekkel.
• Helyezzen lábtörlőket a bejárati ajtó mindkét oldalához;
• Azonnal távolítsa el a szennyeződéseket vagy egyéb csiszolóanyagokat;
• Ne helyezzen nedves tárgyakat a parkettre;
• Nedves ruhával és csak minimális nedvességtartalom mellett tisztítsa meg a padlót. A padlótisztító
folyadékot közvetlenül a ruhán alkalmazzuk és ne a padlón.
• Filc párnákkal vigyázzon a bútorokra, hogy elkerülje a mozgatás által keletkezett karcolódást;
• Kerülje a magas sarkú cipő viselését a padlón, mivel ezek megkarcolhatják, vagy behorpaszthatják a
padlót.
• A háziállatok karmait, kérjük, tartsa rendben, hogy a lehető legkisebb legyen a felület károsodása.
• Használjon függönyöket vagy a redőnyöket a napsugárzás korlátozásához.
• Ha az adott terület napsütésnek van kitéve, a színváltozás minimalizálása érdekében a szőnyegeket
és a bútorokat rendszeresen mozgatni kell.
A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon hivatásos padlóburkoló szakemberhez.
Utoljára frissítve : 2017. május
Minden korábbi verzió érvényét vesztette.

Thermory kőris padlóburkolat medium és falburkolat intense
Noa étterem Észtországban
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