
A NEXT STEP VINYL - MODERN VINIL PADLÓK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEI - PADLÓFŰTÉSES PADLÓKNÁL

1. Next Step vinyl padlók – A Modern Vinyl Padlók teljesen kompatibilisek a víz- és elektromos padlófűtési rendszerrel 
felszerelt padlófűtéssel, amelyben a fűtőelemek az esztrichbe vannak ágyazva, maguk a rendszerek pedig precíz 
készülékekkel vannak felszerelve az üzemi hőmérséklet szabályozására és programozására, oly módon, hogy 
fenn legyenek tartva a megfelelő hőmérséklet és a rendszer működési paraméterei (termosztatikus szelepek, 
hőszabályozók).

2. A Next Step vinyl padlók fűtött padlóra mind az úszó szerelési rendszerben (szükséges a Next Step Extreme 1.5 
rendszerű csillapító alátét használata), mind a ragasztós szerelési rendszerben (a Next Step vinil padlókhoz 
ajánlott ragasztórendszereket kell használni) is telepíthetők. Részletek az összeszerelési útmutatóban és az ajánlott 
ragasztórendszerek táblázatában találhatók a www.barlinek.com oldalon. 

3. Az esztrich fedőrétegének magassága a fűtőelemek felett nem lehet kevesebb 20 mm-nél.

4. A padlófűtési rendszerrel felszerelt esztrichet a padlófűtési eljárásnak kell alávetni a Next Step vinylpadlók 
beépítésének megkezdése előtt. 

5. Közvetlenül a beépítés előtt mérje meg az esztrich páratartalmát. A megfelelő padlónedvesség értékek nem lehetnek 
magasabbak, mint: 2% CM nedvesség a cementesztrichhez és 0,3% CM nedvességtartalom az anhidrit esztrichhez. 

6. Mind a padlófűtési folyamatot, mind a padlónedvesség mérést a beruházó vagy egy megbízott művezető által aláírt 
megfelelő jegyzőkönyvekkel kell igazolni. A jegyzőkönyveket a telepítés megkezdése előtt be kell mutatni a Next Step 
padlóburkolat szerelőjének, és csatolni kell a Next Step padlóburkolat szerelési dokumentációjához. 

7. A Next Step vinyl padlók szerelése során a padlófűtési rendszert le kell kapcsolni, és az alátét (esztrich) felületének 
hőmérséklete a Next Step szerelési útmutatóban javasolt tartományán belül kell hogy legyen. 

8. Ne működtesse a fűtési rendszert a telepítés során. Az esztrich felületének hőmérsékletének egyenletesnek kell lennie 
a teljes szerelési folyamat során.

9. A Next Step vinyl padlók úszó rendszerű fűtött padlóra való beépítése esetén a fűtött felületek és a padlófűtési 
rendszer nélküli felületek között elzáró tágulási hézagot kell alkalmazni. 

10. Különösen fontos, hogy a beépített padló perifériás tágulási hézagai az úszórendszerben a falak mellett és a belső 
tér minden rögzített eleme körül maradjanak, hogy a beépített padló semmilyen módon és sehol ne támaszkodjon 
a belső tér a fix elemeire (oszlopok, pillérek, falak, ajtófélfák, padlóból kiálló beépítési elemek stb.).

11. A padlófűtési rendszert a Next Step vinyl padlók beszerelését követően legkorábban a telepítés befejezése után 48 
órával szabad elindítani.

12. A Next Step vinyl padló maximális felületi hőmérséklete a fűtési rendszerek működése közben nem haladhatja meg 
a 27°C-ot

13. Ha a NEXT STEP VINYL PADLÓ-t padlófűtéses padlón használja, ne feledje, hogy a padló felületére kiömlött 
folyadékok párologtatása felgyorsulhat. Ezért az esetleges folyadékfoltokat, például bort, vizeletet, tejet stb., a lehető 
leghamarabb el kell távolítani a padlófelületről, mert a deszkák felületén való felszáradásuk hozzájárulhat a padló 
tartós elszíneződéséhez. 

A Next Step vinyl padlók beépítésére és használatára vonatkozó egyéb feltételeket az Általános telepítési útmutatóban, 
és a NEXT STEP – Modern Vinyl Padlók általános használati feltételeiben és jótállási feltételeiben, s a barlinek.com oldalon 
találja meg.  
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