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1. BEVEZETÉS

A Barlinek által tervezett SPC LVT padlók, melyek a  NEXT STEP 
MODERN VINYL PALDÓK családjába tartoznak, beltéri úszó és 
ragasztós (különleges esetekben) beépítésre egyaránt alkal-
masak.

2. TELEPÍTÉS ELŐTT

Tárolás

A NEXT STEP LVT padlót sima felületen, száraz és szellőző helyi-
ségben kell tárolni. Ne tárolja a paneleket hideg helyiségek-
ben (0°C alatt), nagyon meleg helyiségekben (35°C felett) 
és nedves helyiségekben. 1

Összeszerelés előtti ellenőrzés:

A gyártás során betartott legnagyobb gondosság ellenére 
javasolt a panelek ellenőrzése még a telepítés előtt. A hibás 
panelek beszerelésének elkerülése érdekében ellenőrizze 
a termék tételszámát, színét, kialakítását, méretét és a látha-
tó sérüléseket. 2

A BARLINEK S.A. azt javasolja, hogy egy gyártási tételből szár-
mazó paneleket telepítsenek egy helyiségbe.3 

Ha a fent említett hibákat észleli, tartózkodjon az összeszere-
léstől, és lépjen kapcsolatba az eladóval a további teendők 
egyeztetése érdekében. 4

Akklimatizáció:

A NEXT STEP LVT nem igényel különleges akklimatizációt. 
A BARLINEK S.A. azonban azt javasolja, hogy a panele-
ket hagyja 24 órán keresztül állandó szobahőmérsékleten 
(18°C–29°C), hogy a panelek hőmérséklete igazodjon a he-
lyiség hőmérsékletéhez és a beépítéshez szükséges optimális 
paraméterekhez.5

Az LVT paneleket nem szabad gyors hőmérséklet-változás-
nak kitenni (pl. fagyos napokon fűtött helyiségbe szállítani és 
akklimatizációs időszak nélkül megkezdeni a telepítést).
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3. ALÁTÉT A NEXT STEP PADLÓKHOZ

A NEXT STEP LVT úszó telepítéséhez további csillapító betétet 
kell használni. A padlókra vonatkozó teljes garancia fenntar-
tásának feltétele a BARLINEK S.A. Next Step EXTREME 1.5 de-
dikált alátét használata. 6

A NEXT STEP VINYL PADLÓK 5 mm-ig kiterjedő egyenletes-
séget igényelnek egy 2 m-es felületnél. A Next Step vinyl 
padlók nagy forgalmú közműves helyiségekben történő fek-
tetésekor javasolt az aljzat kiegyenlítő anyagokkal történő 
kiegyenlítése. 7

A nagyobb repedések és az esztrich sérülései telepítés előtti  
javítást igényelnek. 8

A jobb oldali táblázat a különböző aljzatok megengedett 
eltéréseit és tökéletlenségeit mutatja a  NEXT STEP LVT tele-
pítésekor. 

Ha a táblázat nem tartalmaz információkat az aljzatról, for-
duljon az eladóhoz vagy aBARLINEK S.A. műszaki osztályá-
hoz.

Aljzat típusa A telepítés lehetséges

Cement esztrichek IGEN - a maximális különbség 
5 mm egy 2 m-es felületnél

Anhidrit esztrichek IGEN - a maximális különbség 
5 mm egy 2 m-es felületnél

Kerámia csempe, kő, 
márvány

IGEN - maximális 
hézagméretek: 7 mm széles 
/ 2 mm mély / 2 mm eltolás 
a csempék között

Kompakt PVC padlóburkolat 
(heterogén, homogén, 
linóleum)

IGEN - ha a sérülés nem 
haladja meg a felület 10%-át. 
A helyi üregeket ki kell tölteni.

Gyanta és festett padlók IGEN - ha a sérülés nem 
haladja meg a felület 10%-át. 
A helyi üregeket ki kell tölteni.

Úszó padlók NEM - a régi padlót el kell 
távolítani a telepítés előtt

Szőnyegek NEM - a régi padlót el kell 
távolítani a telepítés előtt

Az épületeken kívül TILOS A TELEPÍTÉS

EXTREME 1.5

2m

max 5mm
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4. AZ ALJZAT NEDVESSÉGE 

A NEXT STEP LVT egy, általában nedvességálló termék. 
A BARLINEK S.A. azt javasolja, hogy padlók beépítésénél kö-
vesse az építési és padlótelepítési alapelveket, valamint az 
ITB irányelveit, hogy elkerülje a baktériumok és a penészgom-
bák elszaporodását a panelek alatt a használat során.

A telepítés helyének megfelelően fűtöttnek és száraznak kell 
lennie.

Ezután mérje meg az aljzat nedvességtartalmát min. 5 külön-
böző ponton, az aljzat nedvességszintje 2% CM (cement eszt-
rich) és 0,5% CM (anhidrit esztrich) alatt kell hogy legyen. 9

5. ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI TIPPEK

Perifériás tágulási hézag 

A NEXT STEP LVT a többi PVC alapú panelhez képest nagyon 
méretstabil – mind az alacsony, mind a magas hőmérsékle-
ten is. Ezekhez azonban perifériás tágulási hézagok haszná-
lata is szükséges. Ellenőrizze a padló teljes beépítési területét, 
és győződjön meg arról, hogy a teljes felület méretei min. kb. 
7-10mm tágulási hézagot tesznek lehetővé minden falnál. 10

Erős napfénynek kitett helyre történő beépítésnél, pl. nagy 
üvegezésnél az ilyen üvegezés falának vonalában nagyobb 
tágulási hézagot kell alkalmazni, akár 15 mm-ig kiterjedőt.

A tágulási hézag megfelelő szélessége eléréséhez tágulási 
ékeket kell használni, amelyeket a padló teljes telepítését kö-
vetően el kell távolítani. 11

A perifériás tágulási hézagot bármilyen típusú reteszelőpont 
vagy szerelvény körül, mint például cső, oszlop, ajtókeret, 
rögzített bútorok stb. kell hagyni. 

Concrete < 2% CM
Anhidrite < 0,5% CM

A

A≥ 10 mm≥ 10 mm
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ELZÁRÓ TÁGULÁSI HÉZAGOK

Az úszórendszerű beépítésűNEXT STEP LVT padló területe ma-
ximum 200 m2 lehet. Ha ezt meghaladja, és ha a beépített pad-
ló valamelyik oldala meghaladja a 15 futómétert (küszöbös 
tágulási hézag nélkül beépített padló esetén a teljes beépí-
tési felület oldalait számoljuk), 10 mm széles elzáró tágulási 
hézagot és/vagy küszöbkompenzátorokat kell alkalmazni 
(a helyiségek alakjától és a hőviszonyoktól függően). 12

A i NEXT STEP LVT padlók padlófűtéses és padlófűtéssel nem 
rendelkező helyiségekben való beépítésekor 10 mm-es tá-
gulási hézagot kell alkalmazni a padlófűtéssel rendelkező és 
a padlófűtéssel nem rendelkező helyiség/felület között, kivé-
ve, ha a padlót a ragasztóval telepítették a teljes felületen.
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6. TELEPÍTÉS - BEVEZETÉS

Fontos: A NEXT STEP LVT ÚSZÓ TELEPÍTÉSE SORÁN NEM SZABAD 
TARTÓSAN AZ ALJZATHOZ, FALRA VAGY EGYÉB RÖGZÍTETT ELE-
MEKRE RÖGZÍTENI.

A rögzített bútorok (pl. konyhabútor vagy gardrób fix ele-
mei) beépítését a padló beépítése előtt kell elvégezni, vagy 
ezeket az elemeket el kell választani a padló többi részétől 
elzáró tágulási hézagok használatával. Kivételt képez az az 
eset, amikor a bútor tömege nem haladja meg a 300 kg-ot 
(egyenlő terhelés), vagy a pontterhelés (lábak) nem haladja 
meg a 150 kg-ot lábonként (pl. könnyű konyhabútor, kőlap 
nélkül és a beépíthető háztartási gépek).  16

A BARLINEK S.A. nem vállal felelősséget a panelekben a fenti 
ajánlások be nem tartásából eredő károkért.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szerszámokat és fel-
szereléseket használja a telepítéshez. 17

A beépítés előtt gondosan mérje meg a beépítési felületet, 
és győződjön meg arról, hogy az első és az utolsó sorban 
a panelek szélessége nem lesz kisebb, mint a panel széles-
ségének 1/3-a, és a panelek végére szerelt szakaszok hossza 
nagyobb lesz, mint 200 mm. 18

x
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x ≥ 1/3 width

min 200mm
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7. TELEPÍTÉS

5G ZÁR

Kezdje az összeszerelést a kezdőfal bal oldalától.19 A kezdő-
sor panel nyelvének a fal felé kell néznie, a zár aljzatának 
pedig a következő sorok felé kell néznie.20 Győződjön meg 
róla, hogy ebben az összeszerelési szakaszban megfelelő pe-
rifériás tágulási hézagokkal rendelkezik (használjon ékeket, 
hogy a hézagszélesség egyenletes legyen). 20

A tágulási hézagot a helyiség kerülete mentén és minden 
egyéb akadály, például oszlopok, lépcsők, kerámialapok, 
stb. körül kell elkészíteni.

Fektesse le a következő panelt a hosszú élével a fal mentén, 
és rögzítse a zárt függőlegesen a rövid szélén, függőlegesen 
lefelé nyomva a panelt. 21

A deszkák vágásához használhatunk kézi vagy elektromos 
fűrészt. Ne felejtsen el egy legalább 7 mm széles tágulási 
hézagot hagyni az utolsó deszka levágása után. Ha a levá-
gott deszkadarab 200 mm-nél hosszabb, akkor ezzel lehet 
elkezdeni a második padlósáv összeszerelését. A két szom-
szédos padlósáv tompakötései közötti távolságnak legalább 
200 mm-nek kell lennie. 22

A következő sorok lefektetésekor  HOSSZOSAN illessze be 
az első panelt 20°-os szögben az előző sor panelreteszének 
foglalatába, majd finoman nyomja le a panelt az aljzat felé. 
Tegye be a következő panelt ugyanígy, anélkül, hogy az ele-
met teljesen az aljzathoz nyomná, majd óvatosan csúsztassa 
át az előző panel rövid oldalának zárán, és finoman nyomja 
meg az egész elemet a rövid csatlakozó rögzítéséhez. 23

Szükség esetén használjon vissza nem pattanó gumikalapá-
csot és erre a célra szolgáló menetfúró blokkot a csatlako-
zások lezárásához. Ha szükséges, használjon nyomógörgőt 
a csatlakozás széleinek végső igazításához. 24

Radiátorcsöveknél 20 mm-rel nagyobb átmérőjű lyukakat 
kell rajzolni a deszkákra. 25

7

19

24

20

21

22

23

24

5Gs

20°-30°

1
2

3

200 mm

A

A

B

B 180°

≥ 10 mm

1

32



≥ 10 mm

 Ø x + 20 mm

10 mm

 Ø x

A deszkába lyukakat vágunk. A lyukak közepén egy vonalat 
húzunk, és fűrész segítségével elvágjuk a deszkát. 26

A deszka kivágott darabját összeszerelő ragasztóval felra-
gasztjuk. 27

Az egyik helyiségből a másikba való átmeneteknél nincs 
szükség tágulási hézag készítésére. Kizárólag az épületbe tar-
tósan beépített falakon és egyéb elemeknél kell felszerelni, 
pl. lépcsőknél, oszlopoknál és egyéb akadályoknál. 28
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2G ZÁR

Az összeszerelést a fal bal oldaláról kezdjük, és a jobb olda-
lon folytatjuk. A kezdősor panelei hosszirányú zárjának nyelve 
a fal felé, a zárhüvely pedig a következő sorok felé irányuljon 
A megfelelő tágulási hézagokat a korábban leírtak szerint 
tartsa meg. 29

A következő deszka rövid szélét az elsőhöz képest kb.20°-os 
szögben beillesztjük és leeresztjük. A csatlakoztatott deszkák-
nak pontosan egy sorban kell lenniük. 30

A deszkák vágásához használhatunk kézi vagy elektromos 
fűrészt. Ne felejtsen el egy legalább 7 mm széles tágulási 
hézagot hagyni az utolsó deszka levágása után. Ha a deszka 
levágott darabja 200 mm-nél hosszabb, akkor ennél kezd-
hetjük a második padlósáv összeszerelését. A két szomszédos 
padlósáv tompakötései közötti távolságnak legalább 200 
mm-nek kell lennie.

A padló első sávjában lévő utolsó deszka éles késsel is vág-
ható, feltéve, hogy a vágott szakasz hossza kb. 300 mm. 
A felső kopórétegben több vágást végzünk, majd a deszkát 
a szélére támasztva megtörjük.  31

Az utolsó deszkát finoman meg kell ütögetni egy fémkarom-
mal, kiegyenlítve az esetleges réseket. 32

Helyezze be a deszkát a padló második sávjában kb. 20°-os 
szögben az első deszka hosszirányú zárjába. 33

A második sáv második deszkájának beszerelése a deszkák 
rövid élen történő összekapcsolásából áll. Az első deszka kb. 
20°-os szögben megemelkedett (a támasztó ékek hasznosak 
lesznek), a második kb. 20°-os szögben az elsőhöz képest, be-
helyezve a rövid élbe, majd leengedve, hogy a deszka az 
első sáv hosszanti zárján feküdjön.  Fontos, hogy a megemelt 
deszkát a hosszirányú zárig mozgassuk ~2 mm réssel. 34

~20°

≥ 200 mm
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Az első deszkacsík hosszirányú zárjánál ~2 mm-es rést ha-
gyunk! Ezután finoman ütögesse a deszkát a hosszirányú zár-
ra. Ezt az összeszerelést kb. 20°-os szögben megemelt desz-
kákkal végezzük, a deszkákat tartó ékeket kihúzzuk. Finoman 
engedje le a deszkákat úgy, hogy végigütögeti a padló 
teljes sávját (vigyázzon, hogy ne sértse meg mechanikusan 
a deszkazárat). Az ütőszerszám megérinti a zár kiálló részét. 
A kopóréteget nem szabad ütögetni. 35

Fémkarom segítségével leütjük az utolsó deszkasort. 36

Radiátorcsöveknél 20 mm-rel nagyobb átmérőjű lyukakat 
kell rajzolni a deszkákra. 37

A deszkába lyukakat vágunk. A lyukak közepén egy vonalat 
húzunk, és fűrész segítségével elvágjuk a deszkát. 38

A deszka kivágott darabját összeszerelő ragasztóval felra-
gasztjuk. 39

Az egyik helyiségből a másikba való átmeneteknél nincs 
szükség tágulási hézag készítésére. Kizárólag az épületbe tar-
tósan beépített falakon és egyéb elemeknél kell felszerelni, 
pl. lépcsőknél, oszlopoknál és egyéb akadályoknál. 40

3

1

2

~2 mm!

2

35

36

≥ 10 mm

 Ø x + 20 mm

10 mm

 Ø x

38

39

40

37

10



8. TARTOZÉKOK ÉS KIVITELEZÉSEK

A telepítés befejezése után távolítsa el az ékeket, és szerelje 
fel a befejező lábazatot a falra.

NE HASZNÁLJON masszát, szilikont vagy akrilgittet a tágulási 
hézagok kitöltésére. 41

A tartozékokkal kapcsolatos információkat az eladótól vagy 
a BARLINEK S.A. műszaki osztályától szerezheti be  

9. ELSŐ TISZTÍTÁS ÉS A HASZNÁLAT ELKEZDÉSE

A padló használatba vétele előtt a BARLINEK S.A. azt java-
solja, hogy alaposan porszívózza fel a padlót, és mossa le 
a felületet nedves felmosóval s Protektor Koncentrat haszná-
latával. 42

Annak érdekében, hogy a NEXT STEP LVT megfelelő állapot-
ban maradjon, a BARLINEK S.A.  javasolja a panelek felüle-
tének rendszeres porszívózását és mosását. Ezenkívül a hasz-
nálat intenzitásától függően a padlót rendszeresen karban 
kell tartani a megfelelő technológiának megfelelően és az 
erre a célra szolgáló szerekkel. Részletek a "Next Step vinyl 
panelek használati és karbantartási feltételei" című részben, 
a barlinek.com oldalon érhetők el.  

A paneleket lehetőleg védeni kell a túl sokáig tartó erős nap-
fénytől.  43

A padlófelületen használt bútorok lábait speciális filcbeté-
tekkel kell védeni, amelyeket rendszeresen cserélni kell. 44

Hatékony tisztítószőnyegre van szükség, ha a terméket köz-
vetlenül a kifelé vezető ajtó melletti bejárati területen helye-
zik el. 45

A székeket és egyéb kerekes bútorokat műanyag védő-
szőnyegen kell használni. 46

Ne használjon nagynyomású- vagy gőztisztítót a padló tisz-
tításához. 47
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FONTOS

A  barlinek.com webhelyen megtalálja a "Next Step vinyl padlók használati és gondozási feltételei"-t és  
a "Next Step padlók jótállási feltételei"-t.
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