
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ SPC TERMÉKEKHEZ  

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A megfelelő telepítés érdekében minden utasítást és ajánlást be kell tartani.  

Az anyag akklimatizálása a beépítés előtt nem szükséges, azonban a padlóburkolatot szabályozott klímakörnyezetben kell 
felszerelni, ahol a környezeti hőmérséklet 55°-85°F (13°-29°C) vagy az átlagos hőmérséklet 70°F. (21,1 °C). A 3 évszakos 
éghaltaot magában foglaló telepítéseknél, ami azt jelenti, hogy a lakás vagy a telepített helyiség az év bizonyos évszakaiban 
hosszabb ideig nincs klímaszabályozás nélkül, a telepítés után megengedett hőmérsékleti tartomány -25 °F és 155 °F (31,6) 
közötti szobahőmérséklet. °-68,3 °C). Ez az információ csak a lebegő padlókra vonatkozik, és nem vonatkozik a ragasztásra. 
Kerülje a közvetlen napfénynek való kitettséget hosszú ideig, mert ez elszíneződést okozhat. A napsütéses csúcsidőszakban 
függöny vagy redőny használata javasolt. A közvetlen napsugárzás miatti túlmelegedés hőtágulást és UV-fakulást okozhat. A 
terméket azután szerelje fel, hogy minden olyan munka befejeződött, amely károsíthatja a padlóburkolatot.  

Ha szekrényeket kell felszerelni a padlóra (beleértve a szigeteket is), akkor ennek az anyagfelületnek teljes 
mértékben hozzá kell tapadnia az aljzathoz  

Az árnyalatok változásának minimalizálása érdekében keverje össze és szerelje be a deszkákat több kartonból.  

Szerelés előtt ellenőrizze az összes deszkát, hogy nem sérült-e. Ha bármilyen aggálya van a termék illeszkedésével vagy 
kivitelével kapcsolatban, hívja az eladót. Méretre vágott és/vagy beépített padlóra vonatkozó reklamációt nem fogadunk el. 
Olyan cementkötésű foltozó és kiegyenlítő keverékeket használjon, amelyek megfelelnek vagy meghaladják a maximális 
nedvességszint és pH követelményeket. Az olyan gipsz alapú foltozó és/vagy kiegyenlítő keverékek használata, amelyek 
portlandcementet vagy magas alumíniumoxid-tartalmú cementet tartalmaznak, és elérik vagy meghaladják a 3000 psi 
nyomószilárdságot.  

Beépítési módok: Úszó (a fokozaton, felett vagy alatt) / Ragasztás (a fokozaton, felett vagy alatt) A  

úszó vagy ragasztós beépítéshez szükséges kerületi tágulási távolság a következő:  

2500 négyzetlábnál kisebb területeken használjon 1/4" rés  

A 2500 négyzetlábnál nagyobb területekhez használjon 1/2"-es rést.  

Ez a padló vízálló, és mind a négy oldalon megbízhatóan rögzíti a padlólapokat. Azonban a túlzott nedvesség az aljzatban 
elősegítheti a penészgombát, és más nedvességgel kapcsolatos problémákat, például a nedvességkibocsátást a padló alatt, 
ami hozzájárulhat az egészségtelen beltéri környezethez.  

A padlóburkolónak kell eldöntenie, hogy az aljzat nincs-e megkötve. Ha az aljzat nem kötődne meg, a sikeres beépítéshez és 
az anyagnak az aljzatból kiáramló (nedvesség)gőz általi károsodásának elkerülése érdekében mérlegelni kell egy 
nedvességzáró/csökkentő anyag, például 6 mil poly-t.  

További védőrétegként 6 mil-es polifólia vagy azzal egyenértékű, legfeljebb 0,1 áteresztőképességű gőzkésleltető 
használható.  

Egy második alátétréteg megengedett bármely jelenleg értékesített rugalmas termék alatt, amelyhez alátétréteg tartozik lakossági 
alkalmazásban. Ha egy második alátétre szerelik, ez az alátét nem lehet 3 mm-nél vastagabb. Az IIC (ASTM E492-09) és az STC 
(ASTM E90-09) laboratóriumi tesztelése bizonyos rugalmas termékeken, amelyeket második alátétréteggel vagy anélkül 
teszteltek, ez idáig nem utal arra, hogy a második alátét további akusztikai előnyökkel járna.  

A kémiai összeférhetetlenségből eredő teljesítményproblémák miatt a morzsagumi alátétek nem elfogadhatóak rugalmas 
padlóburkolatokhoz.  

II. ALJZAT INFORMÁCIÓK  

Minden aljzatnak tisztának, laposnak, száraznak és szerkezetileg szilárdnak kell lennie. Az aljzat megfelelő előkészítése a 
sikeres beépítés fontos része. Az aljzatnak síknak kell lennie – 3/16" in 10' vagy 1/8" in 6'.  

A. FA ALJZAT 

Ne helyezzen anyagot fa aljzatra, amely közvetlenül a betonon fekszik, vagy a betonon használt fűrészáru vagy rétegelt lemez 
fölé. Lásd az ASTM F1482 szabványt a panel alátétre vonatkozó ajánlásokért.  

1. Ne hordjon fel műanyag lemezt fa aljzatra.  

2. A pincének és a mászótereknek száraznak kell lenniük. 6 miles fekete polietilén használata szükséges a kúszótér földjének 
100%-ának lefedéséhez. A keresztirányú szellőzés biztosítása érdekében a kúszótér távolsága a talajtól a gerenda alsó 
részéig nem lehet kevesebb, mint 18 hüvelyk, és a szellőzőnyílások kerületi távolsága a kúszótér teljes négyzetméterének 
1,5%-a. Ahol szükséges, a helyi szabályozás az irányadó.  

3. NE telepítse talpfák aljzatára vagy közvetlenül betonra felvitt fa aljzatra.  
4. Minden egyéb aljzat - Rétegelt lemez, OSB, forgácslap, forgácslap, ostyalap stb. szerkezetileg szilárdnak kell lennie, és a gyártó 

ajánlásait követve kell beépíteni. A helyi építési szabályzatok csak minimális követelményeket határozhatnak meg a 
padlórendszerrel szemben, és nem biztos, hogy megfelelő merevséget és támogatást biztosítanak a megfelelő telepítéshez és 

teljesítményhez. Ha szükséges, adjon hozzá egy további réteg APA minősítésű alátétet, rögzítse és rögzítse az alátét gyártójának 

ajánlásai szerint.
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Kinyomtatva vagy letöltve csak referenciaként.

5. Rugalmas padlóburkolat nem ajánlott közvetlenül a tűzgátlóval kezelt rétegelt lemezre vagy a 
konzerválószerrel kezelt rétegelt lemezre. További, 1/4" vastagságú, APA besorolású alátétréteget kell 
felhelyezni.  

B. BETON ALJZAT 

- A padló szintje sima és, tartósan száraz, tiszta, és szabadon minden idegen anyagtól, például por, 
viasz, oldószerek, festékek, zsírok, olajok, és a régi ragasztó maradékot. a felület legyen kemény és 
tömör, és mentes a por vagy hámlás.  

- Ha a ragasztó maradék aszfalt-alapú (cut-hátul), vagy bármilyen más típusú ragasztó van jelen, azt 

iparilag elfogadott módszerekkel kell eltávolítani, például mechanikai eltávolítással vagy nedves 

kaparással.eltávolítás  

- Ha kifolyás történ használja a Shaw Surface Prep EXT-et a megmaradt vegyszerek eltávolításához. 
Miután Shaw A Surface Prep EXT rendelkezik megfelelően tisztítva és eltávolítva, vigyen fel egy réteg 
Shaw MRP-t a további védelem érdekében. A ragasztó eltávolítása oldószerek vagy citrusos 
ragasztóeltávolítók használatával nem javasolt. Az aljzatban vagy az aljzaton maradt 
oldószermaradványok befolyásolhatják az új ragasztót és a padlóburkolatot.  

FIGYELEM! NE CSISZOLJON, SZÁRON TÖRÖLJÖN, SZÁRAZON KAPARJON, FÚRJON, FŰRÉSZELJEN, 
GYÖNGYFÚVÁSSAL MECHANIKUSAN FORGÁCSOLJON OLYAN PADLÓT VAGY RAGASZTÓ ANYAGOT 
AMELY ASZFALTOT TARTALMAZ. 

Ezek a termékek azbesztszálakat és/vagy kristályos szilícium-dioxidot tartalmazhatnak. Kerülje a 
porképződést. Az ilyen por belélegzése rákot és a légutakat veszélyezteti. Az azbesztszálaknak kitett 
személyek dohányzása nagymértékben növeli a súlyos testi sérülések kockázatát. Hacsak pozitívan bizonyos, 
hogy a termék nem-azbeszt-tartalmazó anyagot, akkor feltételezik, hogy azbesztet tartalmaz. A rendeletek 
előírhatják az anyag vizsgálatát az azbeszttartalom meghatározásához, és szabályozhatják az anyag 
eltávolítását és ártalmatlanítását.  

A betonlapoknak száraznak, látható nedvességtől mentesnek kell lenniük.  
Szükséges nedvességvizsgálat – az ASTM 1869 CaCl szerinti maximális nedvességszint 8 font. és ASTM 
2170 in situ relatív páratartalom 90% 1000 négyzetláb. 24 órán belül.  

Ne telepítse olyan betonra, amelynél magas a nedvesség vagy a hidrosztatikus állapot. Az aljzatban lévő 
túlzott nedvesség elősegítheti a penészgombát, a penészgombát és más nedvességgel kapcsolatos 
problémákat, például a nedvességkibocsátást a padló alatt, ami hozzájárulhat az egészségtelen beltéri 
környezethez. A Shaw Industries nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget a padlóburkolat nedvesség 
okozta károsodásáért.  
A beton pH-értékének 7-10 között kell lennie.  
A végső felelősség annak megállapításáért, hogy a beton kellően száraz-e a padlóburkolat lefektetéséhez, a 
padlóburkolat-szerelőt terheli.  

MEGJEGYZÉS: LEHET, HOGY NEM A PADLÓBURKOLAT BESZERELŐ KÖTELEZETTSÉGE EZEN  
VIZSGÁLATOK VÉGREHAJTÁSA. AZONBAN A PADLÓBURKOLAT BESZERELŐ KÖTELEZETTSÉGE 
HOGY A PADLÓBURKOLAT FELSZERELÉSE ELŐTT GYÖZŐDJÖN MEG ARRÓL HOGY EZEKET A 
VIZSGÁLATOKAT ELFOGADTA, ÉS AZ EREDMÉNYEK ELFOGADHATÓAK. NEDVESSÉGVIZSGÁLATOK 
VÉGZÉSE ESETÉN CSAK A VIZSGÁLAT IDŐPONTJÁBÓL JELZI A FELTÉTELEKET.  

KÖNNYŰ BETON  

A rugalmas padló alatti könnyűbeton alkalmasságára és teljesítményére vonatkozó minden ajánlás és garancia 
a könnyűbeton gyártó felelőssége. Előfordulhat, hogy a könnyű termék telepítőjének engedélyt vagy 
tanúsítványt kell szereznie a gyártótól. A megfelelő helyszíni keverési arányok és a megfelelően működő 
szivattyúberendezések kritikusak. A megfelelő keveredés biztosítása érdekében javasolt a lerakódási vizsgálat.  

.  

A nagy statikus és/vagy dinamikus terhelésű betonlapokat nagyobb szilárdsággal és sűrűséggel kell 
megtervezni az ilyen terhelések elviselésére.  
A felületnek tartósan száraznak, tisztának, simának, minden portól mentesnek és szerkezetileg szilárdnak kell 
lennie.  
Végezze el a tapadástesztet, hogy meghatározza a ragasztó kompatibilitását az aljzattal. A Shaw 9050 
alapozó használható a tapadás elősegítésére.  

Három belső relatív páratartalom vizsgálatot kell végezni 1000 SF-ig terjedő területeken. Egy további teszt 
minden további 1000 SF után.  

Sugárzófűtés: A sugárzófűtéses aljzatrendszer lehet beton, fa vagy mindkettő kombinációja.  



A fűtési rendszer elemeinek legalább 1/2" távolságra kell lenniük a padlóburkolattól. A rendszernek
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 Kinyomtatva 

vagy letöltve csak referenciaként.

be- és üzembehelyezés előtt legalább 2 hétig a maradék nedvesség csökkentése érdekében. Három nappal a telepítés előtt 
csökkentse a hőmérsékletet 65 fokra, a beszerelés után pedig fokozatosan, 5°F-os lépésekben növelje a hőmérsékletet a 
túlmelegedés elkerülése érdekében. A maximális üzemi hőmérséklet soha nem haladhatja meg a 85°F-ot. A túlmelegedés 
elkerülése érdekében padlóhőmérséklet-érzékelő használata javasolt. További javaslatokért forduljon sugárzó fűtési rendszere 
gyártójához.  

Elektromos sugárzó padlók: elektromosan vezető anyagokból készült elektromos kábelekből (vagy szőnyegekből) állnak, 
amelyek a padlóburkolat alatti aljzatra vannak felszerelve. A hálórendszerek jellemzően vékony készletbe vannak beágyazva. A 
rendszerelemek beágyazásakor olyan cementkötésű folt- és kiegyenlítő keverékeket használjon, amelyek megfelelnek vagy 
meghaladják a Shaw maximális nedvességszintre és pH-ra vonatkozó követelményeit. Az olyan gipsz alapú foltozó és/vagy 
kiegyenlítő keverékek használata, amelyek portlandcementet vagy magas alumíniumoxid-tartalmú cementet tartalmaznak, és 
elérik vagy meghaladják a 3000 psi nyomószilárdságot.  

Hidraulikus sugárzó padlók: melegített vizet pumpálnak egy kazánból a padló alá mintázatosan elhelyezett csövön keresztül. 
Jellemzően fa aljzat alatti csatornákba (vagy betonlapokba ágyazva) szerelik be.  

C. MEGLÉVŐ PADLÓBURKOLATOK  

a legtöbb meglévő kemény felületű padlóburkolatra padlót lehet beépíteni, feltéve, hogy a meglévő padlófelület teljesen tapadó, 
tiszta, sík, száraz szerkezetileg szilárd és hajlításmentes.  

A meglévő vinillemez padlókat nem szabad erősen párnázni, és vastagságuk nem haladhatja meg egy rétegnél. A puha alátét 
és a puha aljzatok rontják a termék rögzítési képességét, valamint csökkentik a benyomódással szembeni ellenállását.  

- A telepítés semmilyen típusú szőnyegen NEM megengedett 
- NE telepítse padlóhoz ragasztott fapadlóra  
- Ez a termék a meglévő kerámia/porcelán csempe termékek fölé telepíthetőakár 1/4 hüvelyk széles fugával. Ha a 

fugahézag szélessége meghaladja az 1/4 hüvelyket, cementkötésű tömítőanyagot kell használni a fuga hézagának 
kitöltésére, hogy az egyenletes legyen a csempe felületével.  

MEGEMELTETT BELÉPŐPANEL ALJZATOK 

megemelt hozzáférési paneleknek stabilnak, vízszintesnek, laposnak, meglévő ragasztótól mentesnek és mentesnek kell lenniük 
A  

24" x 24"-es panelek ajánlottak.  

A panelek közötti áthajlás (magasságváltozás) nem haladhatja meg a 0,295”-t (0,75 mm) A  

panelek közötti hézagok nem haladhatják meg a 0,039”-t (1 mm)  

Az egyes panelek nem hajolhatnak el – Homorúság kisebb, mint 0,75 mm. Laposság  

1 /8” in 10'  

Helyezze el a padlólapokat/deszkákat, hogy átfedje a hozzáférési paneleket  

. A hozzáférési panelek varratainak telegrafiása látható lehet, és nem tekinti termékhibának, és a padlóburkolat gyártója 
nem garantálja.  

Ha szükséges, fedje le a paneleket 1⁄4” (6 mm) rétegelt lemezzel, és megfelelően rögzítse a hozzáférési panelekhez a 
padlóburkolat felhelyezése előtt. Az alátét beszerelése előtt javítsa meg a laza vagy instabil paneleket. Használja a terméknek 
megfelelő telepítési módszereket.  

III. TELEPÍTÉS  

Eszközök: mérőszalag, segédkés, szúrófűrész, menetfúró blokk vagy gumikalapács, húzórúd, 1/4"-os távtartók, T-
négyzet, biztonsági szemüveg, seprű vagy porszívó és szükség esetén szerszámok az aljzat javításához.  

6 mil szerelés A Poly Film Underlayment csak magas nedvességtartalmú alkalmazásoknál javasolt úsztatásos módszerhez  

Beton aljzat feletti használatra - a varratokat KÖTELEZŐ ragasztani.  

Opcionálisan fa aljzatok felett - NE ragassza le a varratokat.  

Kezdje a kezdőfalnál. Tekerje ki az alátétet a kezdőfallal párhuzamosan és hagyja, hogy a polifólia 2 hüvelykkel felfelé 
fusson a falon. A padlóburkolat felhelyezése után vágja le aa falról.  

polifóliátTekerje fel a következő polifóliaréteget az első menettel párhuzamosan, és legalább 4 hüvelykkel átlapolja. 
ráncok vagy gyűrődések a polifólián. Használjon átlátszó szalagot a varratok egymáshoz ragasztásához, ha 



betonfelületre szerelik fel. Folytassa a padlóburkolat felhelyezését a polifólia tetejére, ügyelve arra, hogy ne sértse meg 
a polifóliát.  

Megjegyzés: Ne takarja le az egész felületet a hordozóra, hogy elkerülje a sérülést vagy a csúszásveszélyt. Soronként húzza ki a 
polifóliát.  
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Lebegő telepítés  
Csak referenciaként, kinyomtatva vagy letöltve. 

Az SPC deszkapadlót lebegő módszerrel történő beépítésre tervezték. Megfelelő 1/4” (6,35 mm) tágulási tér szükséges. Vágja alá az 
összes ajtófélfát. Ne rögzítsen falléceket és/vagy átmeneti lécet a deszkákhoz.  

Ragasztóanyag beszerelés: Az SPC termékek jóváhagyott fa és beton felületekre történő ragasztásra engedélyezettek. Kövesse az 
öntapadó címke alkalmazási utasításait. Helyezze a padlót nedves ragasztóba a tartós kötés eléréséhez. Tartson fenn 1/4” (6,35 mm) 
kerületi tágulási teret. A ragasztó nedvességhatárait a ragasztócímkén találja. Hengerelje le a padlót közvetlenül a telepítés után egy 
100 fonttal. 3-szekciós henger  

Javasolt ragasztó(k): Shaw LokWors + Resilient, 200, 1500 (vagy azzal egyenértékű/hasonló ragasztó). 
Ha alternatív ragasztót használnak, kötési tesztet kell végezni az összeférhetőség biztosítása 
érdekében.  

A csempemintákat lépcsőzetes (eltolásos) téglamintázatban kell beépíteni. Minimum 1/3 eltolás 1/2 eltolás 

előnyös.  

ELEKEZÉS  

 
1. lépés: Kezdje el a telepítést balról jobbra haladva. Helyezzen be 

távtartókat a végekre és az élekre, ahol a deszkák találkoznak a fallal. 

 
2. lépés: Rögzítse a deszka rövid végét úgy, hogy a 

nyelvet ferdén helyezi a horonyba, és ejtse a helyére. 

Folytassa az első sor végéig. 



 
3. lépés: Használja az első sorból megmaradt deszkát indítóként a második 

sorhoz. A szomszédos sorok deszkavégei között legalább 20 cm 

távolságnak kell lennie. CSEMKE FELSZERELÉSÉHEZ: A megfelelő 

megjelenés érdekében a véghézagok közötti távolságnak 30 cm-nek kell 

lennie. 

 
4. lépés: Rögzítse a deszka hosszú szélét úgy, hogy 

a nyelvet ferdén helyezi a horonyba, és ejtse a 

helyére. Csúsztassa a deszkát az előzőleg telepített 

deszka vége felé, amíg a nyelv éppen hozzá nem ér a 

horonyba.  
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Kinyomtatva vagy letöltve csak referenciaként. 

 
5. lépés: FONTOS! Használjon kalapáccsal és ütögetőt a deszka hosszú élének 

ütögetéséhez a szoros illeszkedés érdekében. BÁRMELY RÉSZ KÖRNYEZHET A 

ZÁRRENDSZERT! 

 
6. lépés: Rögzítsen egy darab padlót, hogy 

áthidalja a deszkák végei közötti rést. 



 
7. lépés: Koppintson a deszka végére kalapáccsal és ütőtömbbel a deszkák végeinek 

egymáshoz rögzítéséhez. Távolítsa el a hidat, és folytassa a fal felé, amíg az utolsó 

deszkát fel nem szereli a sorban. FELTÉTÜLŐDŐEN A VINIL SZÉLÉRE ÉRINTÜL, 

HOGY NE SÉRÜLJÜK EL A ZÁRÓPROFIL. 

 
8. lépés: A kalapács és a húzórúd 

segítségével rögzítse az utolsó darabot a 

sorban. Helyezzen be egy távtartót a sor 

végére. Folytassa a telepítést az utolsó 

sorig. 

 
9. lépés: Kalapács és húzórúd segítségével rögzítse a deszkák hosszú széleit az utolsó 
sorban. 

 

Beszerelés az ajtófélfák alá:  5 

 

 
Csak referenciaként, ha kinyomtatták vagy letöltötték. 



 
1. lépés: Vágjon alá helyet az ajtófélfa alatt, hogy a deszka szabadon 

csúszhasson. Koppintson a hosszú élre kalapáccsal és ütögetővel a hosszú él 

rögzítéséhez. 

 
2. lépés: Kalapács és húzórúd segítségével 

rögzítse a deszka rövid végét. 

 

 

BEFEJEZÉS  

1. Védje meg a padló minden szabadon álló szélét fallécek és/vagy átmeneti lécek felszerelésével. Ügyeljen arra, hogy 
semmilyen deszka se legyen rögzítve az aljzathoz.  

2. Nedves helyeken, például fürdőszobákban, tömítse le a padló kerületét rugalmas szilikon tömítéssel.  

3. A fakulás és a hőtágulás csökkentése érdekében óvja a kész padlót a közvetlen napfénytől.  

4. A rugalmas termék finom pontokra vágása leváláshoz vezethet. Használjon etil-cianoakrilát alapú ragasztót a rugalmas 
pont összeolvasztásához. Ügyeljen arra, hogy azonnal távolítsa el az összes ragasztót a felső felületről. Az alkohol alapú 
ragasztók a rugalmas termékek megduzzadását okozhatják.  

5. Ha ragasztószalagot ragaszt a rugalmas padló felületére, az károsíthatja a felületet.  

ne használjon szalagot a padló védelmének közvetlenül a padlóhoz való rögzítésére. Ehelyett ragasszon ragasztószalagot a 
padló védelmére használt anyaghoz, és rögzítse a fal mentén az alapléchez. A padló védelmére olyan anyagok is 
használhatók, mint a kosárlemez.  

 


