
Javasoljuk, hogy kiemelt figyelemmel,
fekvő pozícióban szállítsa és tárolja 
a paneleket. Ne tárolja függőleges
helyzetben a dobozokat, ne tárolja poros 
vagy nedves környezetben, és ne tegye 
ki őket extrém hőmérsékleteknek.
A lerakás előtt 24 órán keresztül szük-
séges hagyni a paneleket 18-30 °C
fok között akklimatizálódni abban a 
helyiségben, ahová lerakjuk őket.
Amennyiben a termék tárolás vagy 
szállítás közben 5°C alatti hőmérsék-
letre kerül, szükséges az akklimatizálási
időt 48 órára növelni.

Az aljzat típusa, minősége és előkészíté-
se, különös tekintettel az egyenetlensé-
gekre, döntő hatással van a végső 
kinézetre. A panelek lerakhatóak betonra,
anhidrit padlókra, önterülő anyagora, 
fugázókra, kerámia csempére, feltéve,
hogy a csempék közötti rés és szintkülönb-
ség ki van egyenítve. (3-as pont)
 A Multiprotec Fastlay alátét használatával
a telepítés úszó padlón, mint pl
rétegelt deszka és laminált padlók
megengedett, feltéve, hogy a felület
CS = 200 kPa, és SD > 75m gőzszige-
telés megfelelően lett elhelyezve.
A paneleket ne helyezze közvetlenül 
szőnyegekre , PVC-re és egyéb puha 
padlóra.

Amennyiben kerámia burkolatra helyezi
a paneleket, szükséges a rések
feltöltése (mint fugák) ellenálló anyaggal,
mint például a csemperagasztó, vagy
műgyanta habarcs.
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A cementhabarcs esetében az aljzat 
nedvességtartalma nem haladhatja meg 
a 2,5%-ot, az anhidrithabarcs
esetében pedig 1,5%-nál alacsonyabbnak 
kell lennie. A padlófűtésnél történő telepítés
esetén a fent említett értékeknek 1,5%-
nak és 0,3%-nak kell lenniük.

A padlóburkolatok padlófűtéssel is 
felhordhatók az aljzatra, feltéve, hogy a 
padló alap felületének maximális 
hőmérséklete 27°C. A padlófűtést a 
telepítés előtt egy nappal le kell kapcsolni, 
és a panelek elhelyezése után várjon 
egy másik napot, majd fokozatosan 
kapcsolja be a padlófűtést 
(napi 5 ° C-os hőm. emeléssel). 

Győződjön meg róla, hogy az aljzat 
száraz, lapos, stabil, zsírmentes és vegyi 
anyagoktól mentes. A kiálló szabályta-
lanságokat fel kell kaparni és el kell 
távolítani. A telepítés előtt a talajt át kell 
söpörni és óvatosan porszívózni a 
szennyeződések eltávolítása érdekében. 
Szükséges a hordozó súlyos tökéletlen-
ségeinek és nagy repedéseknek a 
javítása.

A telepítés előtt és alatt az összes panelt 
az optimális megvilágítási körülmények 
között kezelje. Ne használjon fel hibás 
paneleket.

Győződjön meg róla, hogy az aljzat 
teljesen sík. Az 1 mm-t meghaladó, 
20 cm-nél hosszabb vagy 2
mm-t meghaladó magasságú, 1 m-nél 
hosszabb aljzat rendellenességeket ki 
kell egyenlíteni. Ellenőrizze, hogy 
szükséges-e az alapozó vagy 
tömítőanyag használata. Az aljzat 
tökéletes előkészítéséhez a habarcsot 
vagy az önterülő vegyületet a teljes 
felületen el kell osztani.
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Használjon ragasztót a PVC/vinyl pane-
lekhez. Mindegyik ilyen ragasztón fel van 
tüntetve, hogy mennyi ideig szükséges 
kötni hagyni a ragasztót a panelek felhe-
lyezése előtt. Ha hosszabb ideig köt a
ragsztóanyag, megköthet, így szükséges 
lehet annak eltávolítása és újra felvitele a 
padlólapok lerakása előtt.
A hordozó nedvszívó képességétől 
függően a ragasztót egy A1-es simítóval 
kell felvinni (ha a ragasztó vékonyabb) 
vagy A2-simítóval (a ragasztó vastagabb). 
Tartsuk szem előtt, hogy a felesleges ra-
gasztó kiáramlik a panelek között, ami
látható a padló felületén. 

Ragassza le dilatáció nélkül, közvetlenül 
egymás mellé a paneleket. Az első sor 
megfelelő, egyenes lerakása után már 
az egész helyiség egy egységes, szépen 
kivitelezett képet kap.

PANELEK LERAKÁSA RAGASZTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

2,5 mm-es dilatáció meghagyása szük-
séges a falaktól, a padló tágulása miatt. 
A legnagyobb felület amely lerakható plusz
dilatációk hozzáadása nélkül: 200 m2. 
Ennél nagyobb egybefüggő területek
burkolása esetén szükséges a köztes 
dilatációt 5 mm-re növelni, illetve plusz 
dilatációs pontokat hagyni. Az egy irányba
lerakható maximális hossz 20 m, e felett 
is szükséges megnövelni 5 mm-re a
dilatációs hézagot.

A panelek méretrevágásához éles késsel
vágjuk el a padló felületét, majd az él 
mentén meghajlítva törjük el.

Hozzon létre ragasztószalaggal egy 
referencia vonalat a padlón, melynek 
mentén le tudja rakni a paneleket. 

Maximum fél órával a panelek leraksa 
után szükséges egy nehéz hengerrel vé-
gigmenni a felületen, az egyenletes és 
pontos lerakás érdekében.
FIGYELEM! A paneleknek egymást át 
kell fedniük - legalább 30 cm-re, a 
panelek szélső sorainak
legalább 5 cm szélesnek kell lennie. 
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PANELEK LERAKÁSA A MULTIPROTEC FASTLAY ALÁTÉTRE

A paneleket merőlegesen kell elhelyezni 
a felszerelési szőnyeg kifektetésének 
irányára. Mielőtt a paneleket az alátéthez 
ragasztják, ellenőrizzék azok elhelyezke-
dését az alátéteken. A paneleket úgy kell 
elhelyezni, hogy lefedjék az alátét adott 
szalagját legalább 10 cm szélesen.

Távolítsa el a védőfólia egy részét, és 
ragassza fel a paneleket a fedetlen ra-
gasztóra szorosan egymás mellé, anélkül,
hogy réseket hagyna. A ragasztót 
maximum 30 percig lehet szabad levegőn 
hagyni, ez idő alatt szükséges a pane-
leket felragasztani.

Fektesse le az Arbiton Multiprotec LVT 
Fastlay alátétet, a panelekre merőlegesen. 
Az egymás melletti alátétek között nem 
szabad dilatációt hagyni.

Hagyjon 2,5 mm dilatációt a falak mentén 
a táguláshoz. A maximális, dilatáció nélkül 
lerakható terület 100 m2. Ennél nagyobb 
egybefüggő területek burkolása esetén 
szükséges a köztes dilatációt 5 mm-re 
növelni, illetve plusz dilatációs pontokat
hagyni. Az egy irányba lerakható maximális 
hossz 10 m, e felett is szükséges 
megnövelni 5 mm-re a dilatációs 
hézagot.

A panelek méretrevágásához éles késsel 
vágjuk el a panel felületét, majd az él 
mentén meghajlítva törjük el. Elektromos 
fűrésszel is méretre vágható.

A panelek első sorának tökéletesen 
egyenletes elhelyezése befolyásolja az 
egész szoba vizuális hatását. Legkésőbb 
a panel ragasztásától számított 30 percen 
belül (hengerelés és használat előtt), a 
panelek felszedhetőek és újra lerakhatóak. 
Minden alkalommal, amikor a panelt fel-
szedik és újra lerakják, a ragasztó hatása 
gyengül. A gyártó javaslatára az eljárást ne 
ismételjük kettőnél többször.
FIGYELEM! A paneleknek egymást át kell 
fedniük - legalább 30 cm-re, a panelek 
szélső sorainak legalább 5 cm szélesnek 
kell lennie.
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A falak mentén húzódó dilatációs hézagokat szegélyléccel kell lefedni, amely ragasztható vagy bepattintható. Ajánlatos az adott panelhez 
szánt Arbiton szegélylécet használni, amelyek garantálják a kiváló színegyeztetést és a karcálló bevonatot. 
FONTOS! Minden egyes a Multiprotec Fastlay alátétre felhelyezett felületet szegélyléccel vagy profilokkal kell befejezni a falakon. Ez 
megakadályozza a szennyeződés és a nedvesség behatolását és csökkenti a padlózat mozgását a szerelőszőnyegen.
FONTOS! Nem javasoljuk az 1d. ábrán bemutatott lapos profil használatát a padló szegéséhez. Ajánlott azonban a sík profil (1d ábra) 
használata a csak a közvetlenül az aljzathoz ragasztott panelek esetén.

A szomszédos padlófelületek és a lerakott
padló közé burkolatváltó profil használata 
szükséges, a gyártó(k) által javasolt 
dilatációk betartásával.

PADLÓ BEFEJEZÉSE
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A sérülések elkerülésének érdekében 
nehéz tárgyakat ne húzzon a padlón, csak
felemelve mozgassa azokat. 

Porszívóval tisztítható a padó, gőz hasz-
nálata tilos.

Irodai székeket W-pusú kerekekkel hasz-
náljon, a padló védelméért, plusz alátét 
segítségével. A bútorlábakat védő 
párnákkal kell ellátni, amelyek védelmet 
nyújtanak a karcolás ellen, pl. nemezből
készült. 

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS (ragasztó)

Ha a paneleket ragasztó segítségével fektette le, nehéz tárgyakat a ragasztás után 24 óra
elteltével helyezzen csak a padlóra. Óvatosan járni 4 óra elteltével ajánlott.

FONTOS! A fenti információ tájékoztató jellegű, kérjük minden esetben olvassa el és tartsa
be a ragasztó gyártójának utasításait.

The Arbiton padló felmosható.
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(THE MULTIPROTEC FASTLAY)

Ha FASTLAY alátét segítségével rakta le a paneleket, a nehéz tárgyakat 2 óra elteltével
ajánlott a padlóra helyezni. Óvatosan a lerakás után azonal rá lehet lépni.
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A sérülések elkerülésének érdekében 
nehéz tárgyakat ne húzzon a padlón, csak
felemelve mozgassa azokat. 

Porszívóval tisztítható a padó, gőz hasz-
nálata tilos.

Irodai székek W-pusú kerekekkel hasz-
náljon, a padló védelméért, plusz alátét 
segítségével. A bútorlábakat védő 
párnákkal kell ellátni, amelyek védelmet 
nyújtanak a karcolás ellen, pl. nemezből
készült. 

The Arbiton padló felmosható.
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HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS 


