Laminált padlóburkolatok recsegése
Alapvetően kis mértékű recsegő hang képződése laminált padlók tekintetében teljesen
soha nem zárható ki az úsztatott lerakási mód miatt.
•

A szokásos mértéken felüli hangosságban jelentkező recsegés tapasztalataink szerint a
lefektetett padlófelület mozgásától függő feszültségre, illetve a fogadó aljzat
kialakítására alapozódik.
• A laminált padlóburkolat több, mint 85%-ban higroszkópikus (nedvszívó) fa
alapanyagból áll. A recsegés indikátor (jelzés) arra, hogy az anyag kiterjedése és
összehúzódása akadálytalanul nem tud végbemenni, illetve a padlóburkolat nem
fekszik fel tisztán a fogadó aljzatra.
A túlzott recsegés elkerülése érdekében a következő pontokat a termékünk beépítése és a
használata során feltétlenül be kell tartani, figyelembe kell venni:
• Párazáró réteg (minimum 0,2 mm vastag, primer PE fólia) beépítése a padlóburkolat
alá ásványi alapú fogadó aljzat esetén.
• Az előírt 15 mm széles, körbefutó működési légrés (dilatációs hézag) kialakítása
minden csatlakozó rögzített épületelem tekintetében. (falak, csövek, oszlopok,
ajtótokok, küszöbök, stb.)
• A dilatációs hézagokat semmilyen tömítőanyaggal (akril, szilikon, stb.) kitölteni nem
szabad, és a hézagnak szabadnak és szennyeződésektől mentesnek kell maradnia.
• A különböző helyiségeket megfelelő dilatációs profillal egymástól el kell választani.
• Nagy felületeket (szélességben 8 m-nél, hosszúságban 10 m-nél nagyobb felületek)
fizikailag meg kell osztani.
• Kerülni kell a nem megfelelő klimatikus állapotokat. (Megfelelő klíma 50-60% relatív
páratartalom 20-22 Celsius fok mellett.
• Kerülni kell a padlóburkolatok nehéz tárgyakkal történő pontszerű rögzítését.
(akvárium, nehéz szekrények, kandalló, stb.)
• Óvni kell a padlóburkolatot külső nedvesség hatásától. (csak ködnedves törlőkendő
alkalmazása tisztításkor, kiömlő folyadékot a felületről azonnal el kell távolítani.)
• A fogadó aljzat síktól való eltérése nem haladhatja meg a 3 mm/m-es értéket.
• Legalább 48 órán keresztül kondícionálni kell a padlóburkolatot bontatlan
csomagolásban, fektetve, egymásra rakásolva a csomagokat a burkolásra kerülő
helyiségben.
• Megfelelő minőségű lépés- és kopogászaj csökkentő réteg elhelyezése a laminált
padlóburkolat alatt. (Kaindl padlóalátétrendszer; vagy párazáró fólia + XPS
alátétlemez 2-5 mm vastagságban, melynek sűrűsége min. 53 kg/m3; melegvizes
padlófűtés esetén párazáró fólia + 2 mm vastag tekercses parafa.
Amennyiben a laminált padlóburkolat tisztán és feszültségmentesen a fogadó aljatra
felfekszik, akkor tapasztalataink szerint túlzott recsegő hang képződése a fennt
részletezett előírások maradéktalan betartása esetén nem fordul elő.
Ennek az útmutatónak az utasításai és adatai a technika jelenlegi állásának felelnek meg. Ezen információk a tájékoztatást és
a nem kötelező jellegű irányelveket képviselik. Mindezek következtében ezen információk nem képezhetik szavatossági
igény alapját.

