STARFLOOR CLICK
Fektetési utasítások
HASZNÁLAT
FELHASZNÁLÁS
A Starfloor Click kizárólag lakossági, beltéri felhasználásra készült.
*

*kövesse a konkrét fektetési utasításokat

AKKLIMATIZÁLÓDÁS
Tárolja a dobozokat a fektetés előtt legalább 24 órán át abban a helyiségben, ahol a padlót le
kívánja fektetni, és legalább 15°C hőmérsékleten. A dobozokat vízszintes helyzetben, mintával
felfelé kell tárolni.

FEKTETÉSI HŐMÉRSÉKLET
Az ideális fektetési hőmérséklet 20°C. A hőmérséklet soha ne legyen 15°C fok alatt vagy 28°C fok
fölött.
A Starfloor Click padlófűtés esetén is használható. A fűtésrendszert a fektetés előtt legalább 4
hétig nem szabad működtetni.
A padló hőmérséklete nem haladhatja meg a 20°C fokot.

ELŐKÉSZÍTÉS
Alapeszközök: vonalzó, vágóeszköz, ceruza, széles vonalzó és kesztyű a vágáshoz.

A fektetés előtt ellenőrizze a következőket:
- az aljzat tiszta, kemény és száraz
- teljesen pormentes (porszívózás)
- ha/ahol szükséges, kezelje le az aljzatot (csiszolás, a lyukak feltöltése...)
- számolja ki hogy hány palló szükséges a helyiség teljes hosszában és
szélességében történő lefedéséhez, és helyezze a lemezeket a padlóra: ez
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biztosítja, hogy pontosan a megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre, se több, se
kevesebb
FEKTETÉS ÚJ VAGY KIEGYENLÍTETT ALJZATRA
Betonnal feltöltött / aljzatkiegyenlített padlók
A STARFLOOR CLICK közvetlenül ráfektethető a betonra vagy aljzatkiegyenlített, sima és sík
padlókra (szintező anyag).
! Ha a betonnal való kitöltés nem elég sima vagy sík, akkor aljzatkiegyenlítést kell végezni. Ha a
padló a kiegyenlítés után sem elég sima vagy sík, akkor erősen ajánlott javító bevonat
alkalmazása.
FEKTETÉS MÁR MEGLÉVŐ ALJZATRA
Műanyag/linóleum aljzat
A STARFLOOR CLICK közvetlenül ráfektethető a kompakt és kemény műanyag (PVC) padlóra és a
linóleumra.
! A STARFLOOR CLICK terméket nem tanácsos nagyon lágy és flexibilis padlóburkolatra fektetni
(dombornyomott és habosított hátoldalú PVC-re nem szabad fektetni). Az ilyen burkolatokat a
fektetés előtt fel kell szedni.
Textil aljzat
! A STARFLOOR CLICK nem kompatibilis a szőnyeggel és más textilalapú padlóburkolattal. Az ilyen
burkolatokat a fektetés előtt fel kell szedni.
Kerámia padlólapok
A STARFLOOR CLICK lefektethető a sima felületű kerámia padlólapokra, ha nincsenek köztük
hézagok, ha mindegyik padlólap szilárdan áll és egyforma a magasságuk. Ellenkező esetben a nem
stabil padlólapokat rögzíteni kell, és a hézagokat ki kell tölteni.
A STARFLOOR CLICK hézagokkal rendelkező padlólapokra is lerakható, ám azokat először ki kell
szintezni vagy elő kell készíteni padlójavító bevonattal (habarcs vagy szintező anyag).
FEKTETÉS
Kérjük, különösen ügyeljen az alábbi utasítások betartására.
A pallók váltogatása a fektetés során
A tökéletes vizuális kidolgozás biztosítása érdekében a pallókat váltakozva kell lerakni.
Ehhez először fektessen le egy pallót az 1. dobozból, majd egyet a 2. dobozból, majd a 3.
dobozból és így tovább. Miután minden dobozból lefektetett egy-egy pallót, kezdje újra az 1.
dobozból vett pallóval és folytassa a 2. dobozzal, majd a 3. dobozzal és így tovább.
Gondoskodjon róla, hogy a szomszédos pallók mintaszerkezete eltérő legyen.
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Tanács
- a fektetést soronként végezze el
- a fektetést mindig balról jobbra végezze
- ha lehet, a padlót a napfény beesési irányával megegyező irányban kell lefektetni

A STARFLOOR CLICK PALLÓK FEKTETÉSE
1. Tegyen 5 mm-es távtartókat a fal és az első sor palló közé. Fektesse le az első pallót a bal oldali
sarokba. Úgy fektesse le, hogy az eresztékek láthatók legyenek (az ábrán zöld és kék színnel
jelölve).

2. Tegye le a második pallót úgy, hogy beilleszti azt az első palló hornyába (az ábrán kék színnel
jelölve).
Vigyázzon rá, hogy a pallók sarkai ne sérüljenek meg.
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3. Folytassa tovább ugyanezzel a módszerrel egészen a falig. Ha az utolsó palló túl hosszú, az
átjelölési módszer segítségével vágja megfelelő méretűre (számításba véve a tágulási hézagot), és
a méretre vágott pallót lerakva fejezze be a sort.

Átjelölési módszer:
3a. Fektessen rá egy pallót az utoljára lefektetett elemre.

3b. Helyezzen a tetejére egy másik pallót úgy, hogy az érintse a falat.

3c. Ceruzával jelölje be az első pallót: ez a palló kerül majd levágásra és a sor befejezése céljából
lefektetésre.
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3d. Vágja le a pallót, és a méretre vágott pallódarabot fektesse le az ismertetett módon.

4. Ezután kezdje el a második sort. A lépcsőzetes fektetés kialakítása érdekében a második sor
első pallójának rövidebbnek kell lennie az első sor első pallójánál. Ehhez használja fel az első sor
utolsó pallójának levágott darabját, vagy használjon fel egy új pallót, melyet úgy kell elvágni, hogy
rövidebb legyen az első sor első pallójánál, de ne legyen rövidebb 30 cm-nél.
Az is nagyon fontos, hogy a két rövid vég közötti távolság (az ábrán kék színnel jelölve) legalább
30 cm legyen.

Figyelmeztetés: miután lerakta a második sor első pallóját, a további pallókat mindig a rövid
oldali eresztékkel kezdve kell összeállítani (az ábrán kék színnel jelölve). A palló hosszanti oldali
hornyának helyére illesztése előtt (az ábrán zöld színnel jelölve), mindkét pallót kissé fel kell
emelni, mielőtt összepattintaná azokat. Kövesse az alábbi lépéseket:
4a: kissé emelje fel a palló rövidebb végét (kék színnel jelölt rész)
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4b: helyezze be a második pallót az első palló rövid végének hornyába (kék színnel jelölt rész)

4c: Helyezze be a második palló eresztékét az első sor pallójának hornyába. Ennek elvégzéséhez
kissé fel kell emelni az első pallót.
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5: a lerakás befejezéséhez a pallókat az összepattintás érdekében rá kell nyomni a padlóra

6. A helyiség befejezéséhez folytassa a fektetést ugyanezzel a módszerrel egészen a túlsó falig.

7. Amikor az utolsó sorhoz érkezik, és a pallók túl szélesek ahhoz, hogy teljesen (egészben) le
lehessen fektetni őket, akkor az átjelölési módszerrel méretre kell vágni azokat (számításba véve a
tágulási hézagot).

7a. Fektessen egy pallót az utoljára lefektetett elemre.
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7b. Helyezzen a tetejére egy másik pallót úgy, hogy az érintse a falat.

7c. Ceruzával jelölje be az első pallót: ez a palló kerül majd levágásra és a sor befejezése céljából
lefektetésre.

8. A palló lerakása az utolsó sarokban: a pallót ugyanazzal a módszerrel először hosszában, majd
szélességében kell méretre vágni, és a vágások eredményeként kapott pallódarabot kell a helyére
rakni.
9. A padlófektetés befejezése után használjon szegélyléceket a tágulási hézagok eltakarására és a
kivitelezés tökéletesítése érdekében. A kifogástalan esztétikai élmény eléréséhez a színazonos
Tarkett kiegészítők használatát ajánljuk.

SPECIÁLIS FEKTETÉSI MÓD NEDVES HELYISÉGEKBEN
A tökéletes szigetelés érdekében a padló széleit le kell kezelni vízálló szilikonnal.
Sohase hagyja, hogy a padlón álljon a víz.
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KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
Heti karbantartás
Porszívóval vagy nedves moppal (víz és semleges tisztítószer használatával).
Ne használjon klórtartalmú oldószereket, trisót, illetve lenolajat vagy acetont tartalmazó
tisztítószereket.
Ne használjon túl nagy mennyiségű vizet.
Mellőze a csiszolást, a vaxolást vagy a máz használatát.
A Tarkett filc vagy műanyag padlóvédő alátétek használatát javasolja a bútorok lábán.

A makacs foltok kezelése
· Alkohol, gumi, benzin, zsír: a foltot dörzsölje át tisztítószerrel, majd mossa le alaposan.
· Festék, aszfalt: a foltot dörzsölje át oldószerrel (foltbenzinnel), majd mossa le alaposan.
· Paradicsom, tinta, vér: a foltot dörzsölje át tisztítószerrel vagy fehér ecettel, majd mossa le
alaposan.

A STARFLOOR CLICK JAVÍTÁSA/CSERÉJE
Abban a nagyon ritkán előforduló esetben, ha ki kell cserélni egy sérült pallót:
A sérült palló kicseréléséhez egy vágóeszközzel vágja körül a pallót (az illesztést követve).
Távolítsa el a sérült pallót.
Ezután vegyen elő egy új pallót, és vágja le róla az eresztéket és a hornyot. A cserepalló lerakása
előtt győződjön meg róla, hogy a mintázat megfelelő irányban áll-e. A cserepallót és az azt
körülvevő pallókat kétoldalú ragasztószalaggal kell az aljzathoz rögzíteni. Minden pallót
hengereljen le és préseljen le megfelelően, ezáltal biztosítva, hogy azok megfelelően rögzüljenek a
padlóhoz.
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