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Lerakási útmutató
Alkalmas aljzat
A Polynexx Mirasol termékei közvetlenül a már meglévő padlóburkolatokra telepíthetők.
• Fa parketta aljzat
A Mirasol Vinyl parketta minden faalapú parkettára lerakható. A faparketta mindig a gyártó
utasításainak megfelelően legyen lerakva. A speciális helyeken (mint a lépcsőfokok, rámpák, lejtők ahol
esetleg a burkolat ragasztása is indokolt) cégünk javasolja az eredeti gyártó tartozékait, mint alapot. A
fa alap parketta meghibásodása és az ezáltal a vinyl padlóban okozott kár nem a Polynexx (gyártó)
felelőssége, ezért erre a garancia nem terjed ki.
• Beton
A betonaljzat nedvességtartalma a beépítés előtt, alatt és után nem lehet több 2,0 CM%-nál (fűtetlen
aljzatnál) illetve 1,8 CM%-nál (fűtött aljzatnál). Az új készítésű beton száradási idejét eddig az értékig,
nehéz megjósolni, az akár 4-6 hónap is lehet. A száradás meggyorsítására különböző módszerek
alkalmazhatók, mint például adalék a betonhoz, illetve műgyanta réteg felvitele. Bizonyos esetekben
szükség lehet arra, hogy a vinyl padlót leragasszuk (lépcsők, rámpák, lejtők stb.) ekkor tartsuk be a
ragasztó gyártójának utasításait.
• Padlófűtés
A padlófűtés gyártójának az előírásait be kell tartani, ezért annak megfelelő burkolatot válasszon.
Fontos, hogy a padlófűtés és a vinyl burkolat ne korlátozza, a másik funkcióját illetve ne tegyen abban
kárt. A rosszul megválasztott, a fűtési rendszerhez nem alkalmas burkolatért a gyártó felelősséget nem
vállal. Általános elv, hogy a padló hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 ° C-ot és a rendszert 24 órával
a telepítés előtt és után le kell kapcsolni.
A Mirasol burkolatok gyártója a Polynexx Industries (Yancheng) Co., Ltd Yancheng, Jiangsu , Kína
www.polynexx.com

Tárolás és kezelés
A padlóburkolatot legkésőbb 24 órával a beépítés előtt a lerakandó helyiségbe kell raktározni, hogy az
akklimatizálódjon. A telepítés előtt, alatt és után a megfelelő hőmérséklet: +18 ° C és +29 ° C között
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kell, hogy legyen. A kartondobozokat sík felületen, legfeljebb öt kartont egymásra téve kell elhelyezni,
távol fűtő és hűtőberendezésektől vagy a közvetlen napfénytől.

Aljzat és fal/ajtó előkészítése
Megjegyzés: Ne helyezzen nehéz bútort olyan burkolatra, mely lebegő (ragasztás nélküli) rendszerrel
lett lerakva. A padló alatti felületet kellően elő kell készíteni, hogy garantálja a padlózat sikeres
telepítését.
• Töltse fel a 4 mm-nél nagyobb vagy 10 cm-nél hosszabb mélyedéseket Padloponnal vagy más aljzat
kiegyenlítővel.
• Amennyiben az aljzat csempe borítású és a fuga mélyebb, mint 3-4 mm, úgy érdemes az említett
aljzatkiegyenlítést alkalmazni. Próbarakással lehet biztos abban, hogy szükséges-e ez a lépés.
• Vágja be az ajtókeretet a lábazatnál, hogy a burkolatot be lehessen csúsztatni alá és így a dilatáció
miatti mozgás szabaddá váljon.
• Tisztítsa meg a padlót. A padlónak minden szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
FIGYELMEZTETÉS: a gyártó nem vállal garanciát olyan gördülő bútorok vagy egyebek által okozott
kárért, amelyek a technikai leírásban szereplő igénybevételnél nagyobbak. A burkolat leragasztásával
ezek a károk csökkenthetőek, azonban a garancia ekkor sem érvényes.

A telepítés megkezdése
A lerakás előtt ellenőrizzük a burkolatot, hogy a látható hibákat előre kiszűrjük. Ha ilyet észlel, jelezze
a kereskedőnél.
• A rögzítés előtt a padló legyen tiszta, sima, sík és száraz.
• Ellenőrizze a burkolat klikk rendszerét, nehogy törmelék vagy sérülés legyen rajta.
• A legjobb (természetesebb) megjelenés érdekében keverje össze a deszkákat két-három dobozból,
ugyanazon szállításból.
A Mirasol termékek nagy előnye, hogy lehetővé teszik, hogy Ön határozza meg a kiindulási pontot, a
lerakás irányát és hogy, egyszerre csak egy deszkával dolgozzon.
A falak nem mindig egyenesek. Húzzon krétával egy egyenes vonalat, ehhez igazítsa a lerakást. Tartson
egy 0,5 cm-es távolságot minden fal mellett. A fal kisebb egyenetlenségét szegéllyel történő takarással
vagy a burkolat csekély mozgásával nagyobb felületen ki tudja egyenlíteni.
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FIGYELMEZTETÉS: A szekrények, csövek, WC-karimák és a padlón lévő akadályok mentén tartsa az 0,5
cm-es távolságot.
• A deszkák végeinek illesztésénél javasoljuk, hogy az utolsó deszkát kb. 15 cm magasra emelje fel.
MEGJEGYZÉS: Ne rögzítse egyszerre a deszka négy sarkát, mivel ez nem biztosít stabil kötést.

A burkolat lapjainak egymáshoz rögzítése
A lap rövid oldalának végén lévő nútot rögzítse függőlegesen a másik lap ellentétes végéhez, majd azt
kézzel történő nyomással és gumikalapáccsal óvatosan kopogtatva rögzítse, hogy tökéletesen
záródjon.
A lapok hosszanti oldalának összeszerelésénél emelje fel kissé az előzőleg rögzített lapot, majd az új
panelt addig fordítsa, amíg az tökéletesen illeszkedik a régihez. Óvatosan használjon gumikalapácsot
és kopogtassa végig a lapot az illesztéseknél a legjobb eredményért. Segítségül használhat egy
megmaradt burkolatelemet, hogy azzal ideiglenesen minden oldalról rögzítse a lapot.
A vinyl padló lapokat egyszerűen vághatja egy vágókés (sniccer) segítségével, úgy, hogy a kopóréteget
metssze át a késsel, majd a hordozóréteget pattintsa el a bemetszésnél.
Folytassa a lerakást a fentiek szerint, egy időben csak egy burkolati elem illesztésével. Ismételje a
lépéseket, amíg el nem éri az utolsó sort. Figyeljen arra, hogy sehol ne legyen rés a burkolaton!
Az utolsó elemeket általában vágni kell, amelyet egy megmaradt elem segítségével könnyen
kivitelezhet. Ügyeljen az utolsó sor lerakásánál, hogy a burkolat tágulásához megfelelő távolságot
hagyjon a faltól.
További megjegyzések
Minden burkolatváltásnál, illetve szegélynél minimum 6 mm távolságot tartsanak a dilatáció miatt. 50
m2-nél nagyobb burkolatnál dilatációs hézagot kell beiktatni.
Vigyázzon, hogy szeggel vagy csavarral semmit se rögzítsenek, amely keresztülfúrja a burkolatot vagy
a tágulási hézagban megakadályozza a padló tágulását és összehúzódását
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Panelcsere
Ha az egyik lap megrongálódott, és cserélni kell, kövesse az alábbi egyszerű utasításokat:
1. A sérült lapot metssze be az alábbi ábra alapján.

2. Használjon egy csavarhúzót, mellyel a metszéspontoknál nyomja le a panelt.
3. Emelje fel és távolítsa el a sérült lapot.
4. A mintával felfelé néző cserelap rövidebb és a hosszanti oldalán lévő nútját vágókéssel (sniccer)
vágjuk le úgy, hogy ne károsítsuk a burkolat felületét. Így a panel két oldalával fog csatlakozni a
környező felülethez.

5. A núttól eltávolított oldalak aljzat felőli felületére ragasszon kétoldalú ragasztócsíkot és a maradék
két él, klikkes rögzítésével biztosítsa a kötést.
6. Színben egyező fugatömítővel javítsa ki az esetleges réseket.
7. Száraz vagy nedves ronggyal törölje le a felületet, amennyiben ragasztó, tömítőanyag vagy
bármely más szennyeződés rákerülne.
8. Ne terhelje a cserélt elemet 24 óráig

ÉLVEZZE BURKOLATÁT ÉVEKIG!

