KRONOPOL 6, 7 és 8-10mm laminált padlóra vonatkozó lerakási útmutató

1.,
Minden panelt egyenként meg kell vizsgálni a lerakás előtt, hogy a szemmel látható hibákat kiszűrjük.
Amennyiben hibás parketta panel kerül lerakásra, úgy elveszíti a gyártó felé a garanciáját. A hibás paneleket a
kereskedőnél lehet kicserélni.
2.,
Annak érdekében, hogy a lerakott parketta vizuálisan jól mutasson, a laminált padlót a fő fényforrással hosszanti
irányban kell lefektetni.
3.,
- A bontatlan csomagokat lerakás előtt 48 órán keresztül tárolja lefektetve a burkolandó helységben. A szobai
hőmérsékletnek minimum 18-22 0C-nak kell lennie, a maximális páratartalomnak pedig 70 %-nak.
- 100 m2 egybefüggő felület vagy 8 m hosszú illetve 6 m széles felület burkolása esetén, szobaátmeneteknél és
nem szimmetrikus fektetés esetén burkolatváltó diletációt kell beiktatni a padló elválasztásához.
- Előkészítés: a KRONOPOL laminált padlót úszópadlózatként kell lefektetni, ami azt jelenti, hogy nem szabad a
padlózathoz ragasztani, és nem érintkezhet a fallal, 8-10 mm fugahézagot kell tartani. Fugahézagot szükséges
tartani továbbá a beépített elemektől is, mint például ajtókeret, fűtéscső stb. Az utolsó lefektetett lapnak
minimum 5 cm szélesnek kell lennie, és pontosan derékszögben kell állnia.
- A KRONOPOL laminált padló lefektetéséhez a következő eszközökre van szükség: kézi vagy gépi fűrészre
finom lappal és ékekre a diletációs hézag tartásához, valamint kalapácsra és ütőfára.
4. , Az alapfelület:
- A KRONOPOL laminált padlót a legtöbbféle aljzatra, mint például PVC padlóra, faparkettára és betonpadlóra
is le lehet fektetni. A hosszú szálú puha szőnyegpadlót el kell távolítani. Gondoskodni kell arról, hogy a
padlóalap tiszta, száraz és egyenletes legyen. ( >4mm / 2m2 )
 Fapadlózatnál maximum 5%-os relatív nedvességtartalom a megengedett.
 Betonpadlózat esetén maximum 2,5%-os ez az érték. (max. 2,0% cm)
 Gipszpadlónál maximum 0,5% cm.
- Bármilyen beton vagy kerámia padló esetén párazáró réteget kell alkalmazni. A párazáró fólia minimum 0,2
mm vastag legyen, a rétegeknek 20 cm átfedésben kell lenniük, fixen le kell ragasztani és a falra fel kell hajtani.
A padló lefektetése után éles késsel körbe kell vágni a fóliát.
- Ezen kívül alátétfóliát is kell alkalmazni, amelynek még 1 és 3 mm vastagságúnak kell lennie.
5., LERAKÁS
I. A Perfect Lock Floor lminált padló ragasztás nélkül lerakható. Az első panelt diletációs fugahézag
megtartásával úgy kell lefektetni, hogy a féder a fal felé mutasson. A következő panelsoroknál először a
hosszanti oldalt kell az előző panelsorhoz csatlakoztatni, 20-30 fokos szögben beilleszteni a nútba és utána
lehajtani. (2. és 4. ábra) Így tökéletesen csatlakozik a parketta, ezután csatlakoztatjuk a rövidebb oldalt az ütőfa
és a kalapács segítségével. (1. ábra)
II. Minden következő sorban a paneleknek 40 cm-es kötésben kell lennie, így a levágott utolsó darabot az azt
követő sorban első elemként használhatjuk fel. Ennek a módszernek a segítségével a laminált padló magas
stabilitású és egyenletes kinézetű lesz.
III. Az utolsó sor lerakásánál az utolsó előtti sorra ráhelyezzük az utolsó panelt, úgy hogy a nút a fal felé
mutasson, így megállapíthatjuk, hogy pontosan hol kell elvágnunk az utolsó paneleket. De ne feledkezzünk meg
a fugahézag megtartásáról sem! A megfelelő paneleket a fent leírtak szerint kell lerakni. (7. ábra)
IV. A laminált padlóburkolat az utolsó sor lerakása után azonnal használható. A fugahézagtartó ékeket rögtön el
lehet távolítani és a fugahézagot parketta szegélyléccel takarjuk el.

Amennyiben nem tartják be a lerakási útmutatást, az a padló sérüléséhez vezet és elveszti a garanciát.
6., Eltávolítás, újrafelhasználás
Ha bizonyos okokból a paneleket újra kell rakni (pl.: költözés, javítás), először távolítsuk el az utolsó hosszanti
sort, majd szedjük szét a paneleket. (9. ábra)
A parketta eltávolításánál a rövid oldalaknál a panelt fel kell emelni. Amennyiben elővigyázatosan járunk el a
felbontásnál, úgy minimum kétszer felhasználhatóak a parketta panelek.
Egyebek:
- Védje a parkettát a karcolódástól, ragasszon a bútortalpakra filc lapocskát, és kerülje a homok illetve a kavics
bekerülését.
- Védje a laminált padlót a portól, használjon az ajtók előtt lábtörlőt. Az ideális páratartalom a szobákban 4060%, 20 0C-os hőmérséklet mellett.
- Tisztítás és használat: Tisztítsa a laminált padlót rendszeresen porszívóval vagy száraz partissal, és jól kicsavart
ronggyal törölje fel. Nem szabad túl sok vizet használni. Amennyiben kiömlik a víz a padlóra, azt a lehető
legrövidebb időn belül fel kell törölni.
7. , Padlófűtés
- Pontosan követni kell a padlófűtést szerelő cég utasításait. A Kronopol laminált padló alá padlófűtés esetén
mindenféleképpen párazáró réteget ( minimum 0,2 mm fóliát) kell elhelyezni. A padlófűtést a munkálatok előtt
ki kell kapcsolni, és a padlónak is normál szobahőmérsékletűnek kell lennie.
-Hőáteresztő képesség. 0,040-0,050 m2 K/W
- A padlófűtés hőmérséklete nem lehet magasabb 28 0C-nál. Ha esetleg elektromos padlófűtés van azt 60 W/mnél nem szabad magasabbra állítani.
- Egy egybefüggő felületnél nem lehetnek meleg és hideg zónák. Egyúttal figyelmeztetnünk kell vásárlóinkat,
hogy a padlóra fektetett szőnyegek alatt a hőmérséklet a megengedett fölé emelkedik.
- A laminált padló lefektetése után vissza lehet kapcsolni a padlófűtést. Az első héten ne legyen a hőmérséklet
16-20 0C-nál magasabb, a következő héten pedig már a fent leírtaknak megfelelően lehet fűteni.

8., KRONOPOL GARANCIA
- A KRONOPOL laminált padlóhoz normál felhasználás esetén 10 év garanciát nyújt a gyártó, amely a padló
vásárlásától számít. A garancia érvényességéhez szakszerű lerakás szükséges a fent leírtak szerint.
-A garancia a következő feltételekkel érvényes a padló deformációjára, mint például lepattogzás vagy
kopásállóság az európai normákban foglaltak szerint:
 a termék a lerakás előtt ellenőrzésre került
 a lapokat látható hiba esetén nem szabad lefektetni. A látható hibákat lerakás után nem lehet reklamálni
 a terméket csak a besorolásnak megfelelő helyen lehet alkalmazni, a besorolás minden csomagon
megtalálható
 ha a termék a Kronopol ajánlásának megfelelően volt lerakva, használva és tisztítva
 a termék lerakás után nem volt semmiféle módon kezelve (polírozás, vakszolás)

- Mire nem érvényes a garancia?
 Minden mechanikus sérülésre és elváltozásra, ami a nem megfelelő lerakás miatt következett be.
 Baleset miatti sérülésekre, nem rendeltetés szerinti használat, vagy szándékosan okozott sérülés
esetére.
 Hibás tisztítási eljárás vagy nem megfelelő tisztítószer okozta kár miatt.
 Egyik Kronopol laminált padlót sem szabad nyirkos helységben használni, mint például: szauna,
uszoda, fürdőszoba.
 Kerülni kell a padló bő folyadékkal való érintkezését.

Panasz:
-

Ha bármilyen problémát észlelnek, azt 8 napon belül írásban kell jelezniük a vásárlás helyén, a számla
hiteles másolatával együtt.

-

Csak 1 cm-nél nagyobb sérülések esetén fogadunk el reklamációt.

-

Amennyiben szükséges a Kronopol szemlét végez.

-

Amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, a Kronopol egy hasonló, de értékben ugyanolyan
terméket ad a sérült helyett. Ez azt jelenti, hogy pontosan a sérült és garanciálisan elfogadott
mennyiséget (* m2) pótoljuk. Ez nem jelent pénzbeli kártérítést, csak anyag cseréjét. Semmilyen más
formájú jóvátétel nem lehetséges.

A garancia személyes, nem lehet átruházni vagy megosztani.
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