
BARLINEK PADLÓLAP ÚSZÓ 
MÓDSZERREL ÉS 5Gc ELSŐ ZÁRRAL 
TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSE 

 

A fa rétegelt padlólap 100% fából készült termék. Ennek a padlólapnak a szerkezete 
nagyon ellenáll a hőmérséklet- és páratartalom-változásoknak. Nem egy, hanem 
három, keresztben elhelyezett faréteg ad nagy méretstabilitást. Minden Barlinek 
padlólap késztermék, kész felületi réteggel, amely fektetés után azonnal használható. 

A BARLINEK PADLÓLAP FELSZERELÉSE 

Bárki, akinek van egy kis barkácsolási képessége, képes önállóan felszerelni a 
padlólapot. A fa rétegelt padlók beépítése előtt a falak, mennyezetek, tetőterek 
felületén végzett minden nedves munkálatot - mint alapozás, tömés, festés vagy 
dekorvakolat felhordása - el kell végezni. A cementalap páratartalma nem haladhatja 
meg a 2%-ot, az anhidrit legfeljebb 0,5%, a fa pedig legfeljebb 8%. 45-60% relatív 
páratartalom és 18-24 °C (64 °F és 75 °F közötti) levegő hőmérséklet. A rétegelt 
falemez nedvességtartalma 5-9%. 
 

BARLINEK PADLÓLAP ÖSSZESZERELÉSE LÉPÉSRŐL 
LÉPÉSRE 

1. 

 

A BARLINEK padlólap összeszereléséhez a következő eszközökre lesz szüksége: 
1. szerelőkarom 
2. fa ütőfa 
3. kézi vagy elektromos fűrész 
4. mérőszalag, ceruza 
5. vágókés 



 

2. 

 

A BARLINEK padlólap lerakása bármilyen száraz és egyenletes talajon 
elvégezhető.  Beépítés előtt a felületet fel kell porszívózni, és az egyenetlenségeket 
spatulával el kell simítani. 

 

3. 

 

A BARLINEK padlólap felszerelése előtt ellenőrizze a padló egyenetlenségeit. Nem 
lehetnek nagyobbak 3 mm-nél 2 méteres hosszon. 

 



4. 

 

Ne feledje, hogy a padlólapnak legalább 48 órával a beszerelés előtt a gyári 
csomagolásban kell akklimatizálódnia a telepítés helyén. Ezalatt a fapadló 
akklimatizálódik a beépítési és akklimatizációs körülményekhez. 

 

5. 

 

Az esztrich felszívása után ki kell fektetnünk az alátétet, amelyre a padlónkat 
tesszük, pl. természetes parafa tekercsben. Ne felejtsen el körülbelül 10 mm-es rést 
hagyni a dugó és a fal között. Hagyjon 2-3 mm-es rést a parafaszőnyeg szomszédos 
sorai között. Ugyanígy járjon el más alapanyagokkal is, például préselt természetes 
farostból készült táblákkal. Padlólemez alátétként javasolt a Barlinek kínálatából 
származó alátétanyagok használata. Más gyártók alátétjei megengedettek, feltéve, 
hogy ezeknek az anyagoknak a gyártói a műszaki adatlapon / a szerelési 
kézikönyvben vagy egyéb dokumentumokban engedélyezik azok használatát 
úszórendszerben beépített fa rétegelt padló közvetlen alátétként. 

 

6. 

 



A helyiség méretei és a napsugarak iránya határozza meg a BARLINEK padlólap 
lerakásának irányát.  Ha a helyiség egyik fala sem haladja meg a 8 m-t, javasoljuk, 
hogy a BARLINEK padlólapot a napfény irányában, azaz a helyiség legnaposabb 
ablakához képest merőlegesen szerelje fel. 8 m-nél nagyobb méreteknél vagy hosszú 
és keskeny helyiségeknél, pl. folyosóknál, a padlódeszkát mindig a hosszú oldal 
mentén helyezze el. 

 

7. 

 

Vágja fel a padlólapok csomagolását egy késsel alulról, hogy ne sértse meg a 
padlólap felső rétegét. 

 

8. 

 

Hogyan kell elhelyezni BARLINEK padlólapot? Emlékezzünk rá, hogy a fa rétegelt 
deszka 100%-ban fából készült, és mindegyik egyedi megjelenésű. Telepítés előtt 
fektesse ki a padlólapokat és tervezze meg a padlómintát.  Ezt követően folytathatja 
az összeszerelést. 



 

9. 

 

Az első sor padlólapjaiban vágja le a kiálló nyelvet a fűrésszel. Ez lehetővé teszi a 
dilatációs hézag, azaz a falrés helyes megvalósítását. 

 

10. 

 

Tegye le az első padlólapot, és a tágító ékeknek köszönhetően hagyjon minden falnál 
10 mm széles rést. 

 

11. 



 

Tegyen hozzá egy másik padlólapot a rövid élhez, és engedje le. A rövid széleken a 
padlólapokat kézzel rányomjuk, és a zár bezárul. Vágja le az utolsó padlólapot az 
első sorban úgy, hogy a beépítés után 10 mm-es dilatációs hézag maradjon. Az így 
kivágott padlólap az elülső zárral kerül az előző padlólaphoz. 

 

12. 

 

A második sor összeszerelését a padlólap levágott részével kezdjük. Kb. 20°-30°-os 
szögben helyezzük a zárhoz 

 

13. 

 

Egy ütőfával és egy kalapáccsal ütögesse meg a padlólapot a hosszanti élén. 



 

14. 

 

Az utolsó padlólapot a padlólap szélességének mérésével szereljük fel, figyelembe 
véve a faltól való 10mm-es dilatációs hézagot. 

 

15. 

 

Az utolsó padlólapot a padlólap szélességének mérésével szereljük fel, figyelembe 
véve a faltól való 10mm-es dilatációs hézagot. 

 

16. 



 

A padlólapot a szerelőkarom segítségével nyomja be 

 

17. 

 

A kerámia burkolólapok és a fapadló közötti dilatációs hézagot, valamint az 
ajtókeretben lévő dilatációs hézagot speciális faszalaggal takarjuk el. A padlózat 
ajtókeretbe történő beépítésénél kötelező dilatációs hézagot hagyni. 

 

18. 

 

A szegélylécek felszerelése után padlónk használatra kész. 



 

 

AZ OPTILOCK CSATLAKOZÓ A PADLÓPIAC INNOVÁCIÓJA, AMELLYEL A BARLINEK 

BÜSZKÉLKEDHET 

ÜSZÓ SZERELÉSMÓD A KLASSIKUS JEGENYEFENYŐHOZ 

A klasszikus jegenyefenyő termékekhez dedikált Optilock csatlakozót azért hoztuk 
létre, hogy megkönnyítse az időtlen fenyőminta összeállítását. Az intuitív 
beépítésnek köszönhetően Ön önállóan is telepíthet klasszikus padlót a belső térben, 
ragasztó és speciális szerszámok nélkül. 

AZ OPTILOCK: 

• Fele hulladék egy klasszikus, jobb és bal deszkás jegenyefenyő összeszereléséhez 
képest. 

• Kétszer gyorsabb a telepítés 
• Takarítson meg időt a vásárláskor. Nem kell összeszámolni a jobb és bal oldali 

deszkákat. 
• Intuitív összeszerelés 
• Önállóan történő szerelés, azaz egyszerű, olcsó és gyors telepítés. 
• Lehetőség van a régi padlólapokra és befejezetlen padlókra fektetni. 
• A padló a beépítés után azonnal használatra kész. 
• A sérült deszkák könnyen cserélhetők. 
• Lehet akár padlófűtés fölé is fektetni. 
• Csatlakozónk 600 kg feletti 65 mm-es hosszon 6000 N feletti nyomásnak is ellenáll 

SZERELÉSI FILM 
 

 

JEGENYEFENYŐ (CHERVON) SZERELÉSE 
RAGASZTÓVAL (FILM) 
 


