
Klikkes szalagparketták általános 
lerakási útmutatója 
 

Mielőtt ezen lerakási útmutató alapján elkezdené lerakni a parkettát, ellenőrizze le, hogy 
a csomagolásban található képes lerakási útmutató lépései, metódusai megegyeznek-e 
az alább taglalt utasításokkal! Ha ettől eltérő instrukciókat lát, mindig a gyári leírás szerint 
járjon el!  

Ez a leírás azon klikkes szalagparketták esetén használható, melyek nem tartalmaznak 
lerakási útmutatót! 

A parketták fektetése odafigyelést igényel, hiszen hosszú távra tervezünk vele. 
Szeretnénk segítséget nyújtani minden olyan vásárlóknak, aki ezt a tradicionális és 
modern értékekkel egyaránt fűszerezett termékünket választja.  

Ebben a cikkben a LOC (2G) illesztési rendszerrel fektetett szalagparketta útmutatóját 
olvashatja. 

Kérjük, hogy győzödjön meg róla a termék leírásánál, hogy ilyen LOC rendszeres terméket 
választott. 

Amennyiben bizonytalan benne, hogy szakszerűen le tudja fektetni a padlót, inkább kérjen 
segítséget, bízza a munkát szakképzett szakemberre. A hibás kivitelezés automatikus 
garanciavesztéssel jár. 

BEVEZETÉS 

A parketta valódi fából készült padlóburkoló termék. Tartósságának fő tényezője a relatív 
páratartalom (RH %, relativ humidity). Magas páratartalom esetén a faanyag kitágul, 
alacsony páratartalom esetén kissé összehúzódhat. Ez igaz minden fából készült bútorra 
és burkolatra is. El lehet mondani, hogy a parketta ott érzi jól magát, ahol a lakó. 

 ELLENŐRZŐ LISTA 

1. Tárolja a parkettát abban a helyiségben legalább 48 órán keresztül, ahol fel fogja 
használni. A csomagokat ne bontsa ki előre, csak közvetlenül a fektetés előtt. 

2. A parketta ún. úsztatott kivitelben készül, ezért minden fix elemtől megfelelő 
illesztési (dilatációs) távolságot kell tartani. 

3. Ellenőrizze az aljzatot, amire fektetni fog. Száraznak (mindig meg kell mérni), 
pormentesnek és egyenletesnek kell lennie. A régi padlószőnyeget távolítsa el, és 
ellenőrizze a padlót. 

4. Használjon saját helyzetének megfelelő alátét anyagot (olvassa el lent 
figyelmesen!) - minden padló más! 

5. Mérje fel a helyiséget, döntse el a fektetés irányát. Vegye figyelembe lentiek alapján 
a kikötéseket, valamint a fa természetes viselkedését! 

6. Padlófűtés esetén kövesse a fektető, vagy gyártó utasításait! 
7. A fektetés menetét lentebb olvashatja! Dolgozzon tiszta környezetben! 



8. Állandóan ellenőrizze a parketta elemeket a fektetés során. Az esetleg hibás 
elemeket a fektetés során könnyen ki lehet cserélni. Hibás elemek fektetéséből 
származó reklamációt a gyártó nem fogad el. 

9. Tartsa a szoba klímáját egyenletesen 18-24°C és 45-60 RH% között. 
10. Fektesse le és ápolja a parkettáját megfelelően, és hosszú távon élvezheti a valódi 

fa parketta minden előnyét. 

I. Előkészítés 

 
Zárt csomagolásban tartsa a parketta kötegeket a parkettázni kívánt helyiségben, vagy 
ahhoz hasonló, megfelelő klimatikus viszonyokkal rendelkező helyiségben, legalább két 
napig. 

Szükséges szerszámok: távolságtartó ék, puhafa (fenyő) ütőfa, ék a fektetéshez, kézi- 
vagy elektromos fűrész, ceruza, mérőszalag, fúró, véső + kalapács. 

Ellenőrizze az aljzatot! 

Faltól falig szőnyeget távolítsa el a szobából. A szalagparkettát minden aljzat típusra 
fektetheti, amennyiben az megfelelően száraz, egyenes, stabil és tiszta. (például régebbi 
parketta, kerámia, beton, vagy PVC burkolat, stb.) amennyiben más burkolatra kíván 
fektetni, kérjük egyeztessen a forgalmazóval, vagy parkettázó szakemberrel. 

Száraz aljzat: a parketta tartósságának alapja! Ellenőrizze, ellenőriztesse megfelelő 
berendezésekkel az aljzat nedvességtartalmát. A beton teljes kiszáradásához akár egy év 
is szükséges lehet! 

Követelmények, nedvességtartalom-határok: 

Anhydrit aljzatnál < 0,5% CM. Ideálisan < 0,3% CM értékre kell törekedni. 

 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a cementsimítás/beton/járólap aljzatok minden típusa 
nedvességzáró réteget igényel - öregedésálló PE - műanyag fóliát, min. 0,20 mm vastagot. 
Átfedés minimum 20 cm és szalaggal leragasztott.  

Fa aljzatnál a nedvességtartalom kb. 8% kell legyen (ez kb. 50% relatív nedvesség és 
20°C). A nedvességtartalmat meg kell mérni.  



Kérjük vegyék figyelembe, hogy az aljzat szerkezeti táblái, például szemcsés tábla/parafa 
a beépítéskor túl magas nedvességtartalommal rendelkezhetnek. A fektetés előtt jegyezze 
fel, hogy milyen aljzatra fektették a parkettát, és a nedvességmérések eredményeit is. 

Hagyjuk száradni az aljzatot, ha szükséges. 

Egyenletesség: Ellenőrizze az aljzat egyenletességét egy hosszú, minimum 2 m-es 
mérőeszközzel! Ennek ± 2 mm között kell lennie. 

Előkészítés, tisztítás: alaposan ellenőrizze a későbbi nyikorgás kiküszöbölése 
érdekekében, hogy régi padlójában nincsenek-e szögek, csavarok. Söpörje vagy 
porszívózza fel a padlót. Dolgozzon tisztán!! 

II. Hangszigetelés, lépészaj-csükkentés: 

A hangszigetelő/lépészaj-csökkentő anyagot (melyek készülhetnek parafából, XPS-ből,m 
PU-alapú anyagból, farostból, stb.) a párazáró fólia fölé kell fektetni. A 
hangszigetelő/lépészaj-csökkentő anyag maximum 3 mm vastag lehet. Különleges gyártói 
utasítás esetén 5-5,5mm. 

III. Padlófűtés 

Padlófűtéses helyiségben történő parkettázás különös figyelmet követel. A kész parketta 
felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot. Figyelembe kell venni, hogy a 
parkettára helyezett szőnyeg alatt a hőmérséklet akár jelentősen magasabb lehet! Bükk 
és Juhar fafajok nem alkalmazhatóak padlófűtéshez. Ezek a fafajok természetes 
tulajdonságaiknak köszönhetően hőre érzékenyek, amely az elemek szétnyílását, 
deformálódását vagy nyikorgást okozhatja. 

FEKTETÉSI ELŐKÉSZÜLETEK 

Általános elvek: 

Mérje le pontosan a parkettázandó felületet és határozza meg a parkettázás irányát. 
Általánosságban a fektetést a beeső fénnyel párhuzamosan kell végezni.  

Az utolsó parketta sor szélessége nem lehet kisebb, mint 50 mm. Amennyiben szükséges, 
az első sort is a helyére kell vágni. A számolásnál a falak mentén kihagyott ~10 mm-es 
hézagot is figyelembe kell venni.  

Keskeny szobában a fektetést a hosszanti iránnyal párhuzamosan kell elvégezni. 

Úsztatott fektetés: 

Az Ön által vásárolt parketta ragasztás-mentes fektetésre készült. (opcionálisan 
ragasztással is fektethető) A szoba fala mentén, és minden egyéb fix elem mellett hagyjon 
10-15 mm-es tágulási hézagot. Ehhez használjon távolságtartó ékeket (lásd fentebb). 

Nagy helyiségben (6 m fölött) kalkuláljon 1,5 mm/folyóméter tágulási hézagot. 100 m2-nél 
nagyobb (10 m széles vagy hosszú) helyiségben közbe kell iktatni egy újabb tágulási 
hézagot (dilatációs rést), amit erre a célra kifejlesztett fa vagy fém takaró elemmel 
eltakarhat.  



A kész parkettának szabadon kell tudnia mozogni, ezért sehol se érintkezzen fix 
elemekkel.  

A négyszögletestől eltérő formájú (pl. L, F, T, U) helyiségek esetén és különösen az 
ajtóknál válassza el a tereket tágulási hézaggal.  

Bármilyen, fektetéssel kapcsolatos kérdéssel keresse meg a forgalmazót, akitől a terméket 
vásárolta. 

A láthatóan hiányos padló elemekkel kapcsolatban még a fektetés előtt nyújtsa be 
reklamációs igényét. Minden elemet alaposan meg kell vizsgálni, hogy elfogadható 
minőségéről meggyőződjünk. Semmilyen, a felületi hibákkal kapcsolatos reklamáció nem 
fogadható el fektetés után. 

A PARKETTÁZÁS MENETE 

1. A parkettázást kezdje a szoba balkéz felőli sarkában úgy, hogy a táblák hornyos része 
nézzen a szoba felé. Ne felejtse el, hagyjon 10-15 mm rést a fal és a parketta között. 
Praktikus, ha három hosszoldali sor lerakása után állítja be ezt a hézagot. 

2. Illessze ferdén a következő táblát az előzőhöz és nyomja le. Ehhez hasonlóan fejezze 
be az első sorban a fektetést. Az utolsó táblát vágja méretre. 

3. A következő sort kezdje az előző sorban megmaradt maradék táblával, de ennek 
minimum 25 cm hosszúnak kell lennie. Ha a maradék túl rövid, kezdje egy új táblával, amit 
vágjon félbe. Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy az utolsó darab nem lesz 25 cm-nél 
rövidebb. Nyomja ferdén a táblát az előző sorba, egyidejűleg tolja előre és nyomja le. 
Rakja az éket a padló alá. 

4. Tegye a következő táblát ferdén az előző sorba és fektesse le a padlóval azonos 
szintbe. 

5.Használja az erős ütőfát, hogy a hosszoldali kapcsolat létre-jöjjön. Ne erőltesse a 
táblákat egymásba. Vegye ki az éket és helyezze el a következő tábla alatt. 

6. Ha befejezte a teljes sort, távolítsa el az éket és nyomja le teljesen a táblákat. Egy darab 
fával finoman ütögetesse be a helyére a padlót. 

 



 

A FEKTETÉS UTÁN 

Figyeljen a levegő páratartalmára - párásítóra vagy páramentesítőre van szükség? 

Az ajánlott relatív páratartalomnak (RH) állandóan 45-60% , a hőmérsékletnek 18-24°C 
között kell lenni. 

Ha szükséges szereljen be párásító/páramentesítő készüléket hogy biztos legyen benne, 
bútorai, padlója a megfelelő klímában vannak. 

Ha nem megfelelő a klíma, a fa természetes tulajdonságainak köszönhetően finom rések 
, száraz levegő esetén homorú , magas relatív páratartalomnál domború táblák 
keletkezhetnek. 

Tisztítás és ápolás: 

A padlót porszívózni vagy söpörni szabad. Ha szükséges, félszáraz (nagyon erősen 
kicsavart) ruhával át lehet törölni. 

Használjon semleges hatású tisztítószert! Bármilyen, a padlóra került folyadékot azonnal 
fel kell törölni! 

Bútorzat, bejárat: 

Ragasszon textil alátétet a székek és egyéb bútorlábak aljára! 

Helyezzen lábtörlőt a bejárathoz! 


