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Lerakási útmutató 
 

Bauwerk készparketta 
 
1. Termékleírás 
 
A Bauwerk kétrétegű készparketta, amely járórétege egy darabból készül. Az elemek felülete gyárilag vagy kopásálló, 
oldószer- és formaldehid-mentes akryl-lakkal «DUROFORTE» lakkozott, vagy «easy-clean» kemény olajjal olajozott. Az élek 
egész hosszukban pontos csaphornyokkal vannak ellátva. 
A lerakás megfelelő ragasztóval, teljes felületű ragasztással történik a hordozófelülethez. A Bauwerk-Unopark parketták 
alkalmasak lakóterek és –épületek padlóburkolására (új épületek és felújítások).  
 
A Bauwerk készparketták három méretben  kaphatók.  

 
 
2. Megfelelő aljzatok 
 
A Bauwerk készparketták bármilyen,  szakértelemmel elkészített aljzatra lerakhatók. Ilyen aljzattípus például a cementhabarcs, 
anhidrid és öntött aszfalt aljzatok, faforgács- és furnérlemezek.  
 
Más aljzatra ragasztás csak bizonyos feltételek mellett lehetséges. Kérjük, tanácsért forduljon szaktanácsadói 
szolgálatunkhoz.  
 
A padlóburkolat aljzatára vonatkozó követelmények általánosnak mondhatók (a felület legyen egyenes, szilárd, 
repedésmentes, tiszta, száraz). A lerakás előtti ellenőrzés elmaradhatatlan. 
 
A Bauwerk parketták nem képesek kiegyenlíteni az aljzat egyenetlenségeit. Az egyenességre vonatkozó követelményeket már 
az aljzatnak teljesítenie kell.  
 
A Bauwerk parketták padlófűtések burkolására is alkalmasak, miközben feltétlenül be kell tartani a padlófűtések burkolására 
érvényes szabályokat és előírásokat.   
 
A nedvességtartalom maximális értékei:  
Cementhabarcs aljzat: kb. 2,3% (1,5%*), 
Fluidos anhidrides aljzatok: 0,5% 
(kb. 0,3%*). 
*Padlófűtés burkolása esetén 
3. A lerakáshoz szükséges segédeszközök  
 
Fűrész; kenőlap; mérővessző; szerelőléc vagy vezetőzsinór; ütőfa; acélderékszög, nehezékek (pl. szerelővas); 
nedves törlőruha. 

4. Megfelelő ragasztók 
A Bauwerk cég a következőket javasolja:  
 
BW-Colle F5: 
Állandó térfogatú diszperziós ragasztó minden megfelelő aljzattípushoz. 
A felvitt ragasztó mennyisége kb. 600 - 800 g/m2. 
 
Kivételes esetekben használható poliuretán (pl. L 34 vagy P30), vagy szintetikus gyantából készült ragasztó (pl. L 20) is. 
 
A ragasztó használati utasításának szigorú betartása kötelező.   

5. Lerakás 
A helyiség elosztása, referencia vonal  
 
A helyiség elosztását a megválasztott mintázat szerint végezzük el.  
 
A hajópadlós valamint az angolmintás mintázat kialakítása esetén optikai szempontból előnyösebb az elemeket hosszanti 
oldalukkal a beeső fény irányába fektetni. 
 
Az első referenciavonalat a kiválasztott hosszanti faltól kb. 4-6 elemvastagság plusz 5-10 mm fal melletti tágulási hézag 
távolságban jelöljük ki, szerelőléc vagy vezetőzsinór segítségével.  
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Ragasztófelvitel 
 
A ragasztót megfelelő kenőlappal visszük fel, a használati utasítással összhangban.  A ragasztót egyszerre csak akkora 
felületre vigyük fel, amely lefektetését még el tudjuk végezni a ragasztó kötési idején belül. Különleges figyelmet kell szentelni 
a ragasztó egyenletes felvitelére, mivel a túl vékony, illetve a túl vastag ragasztóréteg negatív módon befolyásolja a 
padlóburkolás kivitelezését.  A ragasztó pontos felvitele érdekében előnyös a referenciavonalak kijelölése.  
 
A lerakás fontos utasításai  
 
A Bauwerk parkettaelemek gondosan védettek a megrongálódástól. Tárolás közben védeni a nedvességtől. A csomagokat 
csak közvetlenül a lerakás előtt szabad felbontani.   
 
A Bauwerk lakkozott parkettákat csak a többi munkafolyamat befejezése után szabad lerakni, tehát utolsóként. Amennyiben ez 
nem lehetséges, a kész padlóburkolatot papírral vagy kartonnal kell lefedni.  
 
A Bauwerk parketták természetes anyagnak tekinthetők. A levegő magas nedvességtartalma esetén számolni kell azzal, hogy 
a padlóburkolat nedvfelszívása nagyobb mértékű lesz, ezáltal a faanyag megduzzad. Emiatt a Bauwerk parketták nem 
alkalmazhatók olyan helyiségekben, ahol a páratartalom meghaladja a 75%-ot. 
 
A lerakási munkálatok közben sem a helyiség, sem a burkolóanyag hőmérséklete nem csökkenhet 14 °C alá.  
 
Erős napfény a fa színezetének természetes elváltozásához vezethet.  
 
A csomagokban található egyes rövid elemek a helyiség szélein használhatók fel.   
 
A keresztirányú falaknál levágott elemdarabok a szemközti falnál használhatók fel.  
 

 
ferdén betolni  

A lerakási munkálatok megkezdése előtt ügyelni kell a szögek pontos betartására.  

A csaphornyos illesztést  nem kell ragasztani. A kitüremlett ragasztót azonnal távolítsuk el nedves ruhával, még mielőtt 
rászárad a lakkozott felületre.   
 
Az elemeket végleges helyüktől kb. 0,5 cm-re ferdén a ragasztórétegre helyezzük, kézzel helyükre toljuk, és ütőfával 
tökéletesen illesszük. Előnyös, ha az elemeket hornyolt élükkel a fal felé kezdjük lerakni.  
 
A falak melletti első és utolsó sort különös figyelemmel kell helyükre illeszteni és összeütni, mivel éppen ezeken a helyeken 
keletkezik később a legtöbb egyenetlenség. A tökéletes ragasztás elérése érdekében ezeket a felületeket érdemes néhány 
órára nehezékekkel rögzíteni. ez különösen érvényes a Bauwerk hosszú elemekre.  

A faltól való távolság bármilyen nagy felület esetén kb. 5-10 mm-t tesz ki. Az ajtókereteknél, kéményeknél, stb. a Bauwerk  
elemek közvetlenül méretre szabhatók.  

Amennyiben a burkolandó felület meghaladja a 12 x 8 m-t (hosszirány x keresztirány), úgy dilatációs hézagot kell létesíteni a 
felületen. 
 
A Bauwerk elemek lerakhatók szegélylécekkel is.  
 
A frissen kész Bauwerk  padlóburkolatokra, amennyiben ez lehetséges, néhány órán keresztül ne lépjünk. 
 
A Bauwerk gyárilag durvára csiszolt padlóelemek a lerakás után egy nappal finomra csiszolhatók, és ezután a kívánt 
módszerrel felületkezelhetők (lakkozás, olajozás, stb.). 
 
Az esetleg megsérült elemek a lerakás után feszítővassal eltávolíthatók, és helyükre új elemek helyezhetők. El kell távolítani a 
keresztirányú csapot és a horony alsó élét. A kisebb egyenetlenségek szokásos tömítőanyaggal orvosolhatók.  

6. Tisztítás és ápolás 
 
A kiváló minőségű és tartós Bauwerk felületbevonatok könnyen tisztántartható és higiénikus padlóburkolattá változtatják a 
Bauwerk padlóelemeket.  
 
A tisztántartáshoz általában elégséges a porszívózás vagy a padló feltörlése enyhén nedves padlóruhával. A feltörléshez 
használt vízbe semleges tisztítószert is feloldhatunk.  
 
a) Gyárilag lakkozott Villapark  
(DUROFORTE) 
 
Az igénybevételtől függően szükséges a rendszeres utóolajozás vagy fényesítés. Amennyiben egy  első ápoló 
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olajozást közvetlenül a lerakás után elvégzünk (első kezelés), növeljük a padlóburkolat nedvességálló képességét .   

 
 

 
 

 
 
 
 


