
  
 
 

Padlószőnyeg ragasztása, lerakási tanácsok 
 
 
A padlószőnyeg készítésének menete 
A szabásztervnek megfelelően a szőnyegdarabokat a helyükre terítik. A hosszirányú illesztéseknél a szőnyegszélek 1-3cm 
átfedéssel kerülnek egymásra. Az átfedés mértéke attól függ, milyen módon kell a varratot elkészíteni. Tűzött vagy szőtt 
szőnyegeknél, ahol a csomók sora mentén varratvágó késsel egyenes láncirányú vágást lehet készíteni, elég 1cm.  
Tűnemezelt szőnyegeknél, ahol a PVC burkolólemezhez hasonlóan acélvonalzó mellett egy vágással kell átvágni mind a két 
szőnyeget, 3cm. 
Kiterítés után univerzálkéssel kiszabják a sarkokat, a beépített szekrények, ajtótokok stb. helyét, majd visszagöngyölik azt a 
szőnyeget, ahol a ragasztó felkenését megkezdik. 
Általában kisebb helyiségekben, amelyeknek alaprajza téglalap vagy olyan trapéz, amelyben derékszögek is vannak, az egyik 
fal mentén jó kezdeni. Kisebbnek azt a helyiségméretet nevezzük, amelynél a szőnyeg keresztirányban mért mérete két, 
legfeljebb három szőnyegszélesség méretnél kisebb. Nagyobb helyiség burkolásánál, tehát ahol több, mint 2 vagy 3 
tekercset kell ragasztani, a középső rész lesz az első ragasztandó szőnyeg, majd ettől jobbra balra a falak felé haladva 
készül a többi.  
A ragasztót fogas kenőlappal kenik fel. Ha a munka közben a szőnyegen valamilyen szennyeződés keletkezett, azt ki kell 
tisztítani. A foltra szál esetleg minta szerint illesztett darabot acélvonalzóval és éles pengével átvágnak, és a két egybevágó 
darabot kicserélik. A vágási szél lekalapálásával a foltozást nem lehet észrevenni. 
Ragasztás 
A padlószőnyeget, élettartamát növeli a leragasztás, mert az nem nyúlik, gyűrődik vagy törik meg, ami végleges elváltozást 
okozhat a szőnyegen. Emiatt érdemes kerülni a szőnyeg csak a szélein történő rögzítését is. Az igénybevétel mértékétől 
függően célravezetőbb a teljes felületű ragasztást választani, más esetben a széleken történő ragasztást átlós irányúval 
egészítsük ki. A jutás hátú szőnyeget mindenképpen teljes felületén kell ragasztani. 
A rögzítés során célszerű vizes bázisú ragasztót alkalmazni, mert szilárd kötése ellenére szükség esetén könnyen és az aljzat 
sérülése nélkül felszedhető a padlószőnyeg, illetve nincs kellemetlen szaga. Hasonló eredményt érünk el az úgynevezett 
kétoldalú ragasztószalaggal is. 
Profil 
A különböző burkolatok találkozásánál legesztétikusabb megoldás a hézagtakarók, illetve szintkiegyenlítők alkalmazása, 
melyeket többféle kialakításban és színben ajánlunk. Speciálisan padlószőnyegekhez kifejlesztett termék a padlószőnyeg 
véglezáró. 
  

Kezelés, a padlószőnyeg tisztítása 
Porszívózás 
A szőnyegpadló-felületek csökkentik a levegő portartalmát, mivel a szálló, finom port megkötik. A padlóra került por rendszeres, 
erős porszívózással tökéletesen eltávolítható. 
Általános tudnivalók: 
Óvja a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás görgők, a 
kíméletlen porolás károsíthatják a szőnyeget. 
Védje a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától. 
Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni.  
A szőnyeg szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve történjen és ne hajtogatva. 
 
Folttisztítás  
 
Ne hagyja beszáradni a foltot. A folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ!  
Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot távolítsa el!  
Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító szert használat előtt egy kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, 
anyagát nem károsítja-e.  
A folt eltávolításhoz tiszta, nem festett, lehetőleg fehér puha rongyot használjon, amit sűrűn cseréljen.  
Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon le a szőnyeg belsejébe.  
A tisztítást a szőnyegtisztítón feltüntetett utasítás szerint végezze!  
Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva.  
Biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes száradását!  

 

 


