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Magicfloor Vinyl burkolat 
Lerakási útmutató 

Burkolóanyag és helyiség előkészítése

Akklimatizáljuk a burkolóanyagot. A bontatlan csomagokat lerakás 
előtt kb. 48 órán keresztül kell tárolni a burkolandó helyiségben. 
A szoba hőmérsékletének 18–22 ºC-nak, a beton hőmérsékletének 
minimum15 ºC–nak, a maximális páratartalomnak pedig 40-60%-
nak kell lennie. Padlófűtés esetén a fűtést a burkolás befejezése 
után 48 órával lehet elindítani, a hőmérsékletet fokozatosan emel-
ve. Padlófűtés esetén figyelni kell arra, hogy a burkolat közelében a 
hőmérséklet ne haladja meg a 27 ºC-ot. A kicsomagolást követően 
minden egyes panelt ellenőrizni kell! Az előválogatás nélkül fekte-
tett padlófelület bármely, nem rejtett hibájáért reklamációt már 
nem áll módunkban elfogadni!

A körülményeket (hőmérséklet) az építési naplóban rögzítsék!

A felület előkészítése beton aljzat esetén:

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a beton nedvességtar-
talma nem nagyobb, mint 2% (anhiditrit-esztrich esetén 0,5%). 
Mindig CM-készülékkel mérje, és az építési naplóban rögzítse! 
A  felület legyen tiszta és pormentes. Használjon alapozót (az al-
jzattól függően nedvszívó vagy nem nedvszívó alapozót). Válasszon 
megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, melyet a gyár-
tó, a  forgalmazó ajánl. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után 
csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívóz-
zon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha 
nem biztos abban, hogy a fogadó felület megfelelő, kérje szakembe-
rünk tanácsát! Használjon olyan ragasztót, melyet a gyártó, forgal-
mazó ajánl (Magicfloor MFA1100). A ragasztót hordja fel megfelelő 
A2 jelű fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra (300-350 gr). 
A ragasztó megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a bur-
kolatot a ragasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg 
súlyú fém nyomóhengerrel! A gyártó utasításait mindig tartsa be!
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A felület előkészítése meglévő hidegburkolat esetén:

Alaposan tisztítsa le, zsírtalanítsa, portalanítsa a felületet! A száraz 
felületre kenjen egy réteg nem nedvszívó aljzatra való (pl. műgyanta 
alapú) alapozót! Ez biztosítja az aljzatkiegyenlítő megfelelő tapadá-
sát. Válasszon megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, 
melyet a gyártó, a forgalmazó, illetve a burkoló szakember ajánl. 
Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, 
hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg 
arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha nem biztos abban, hogy 
a fogadó felület megfelelő, kérje szakemberünk tanácsát!
Használjon olyan ragasztót, amelyiket a gyártó, forgalmazó ajánl. 
(Magicfloor MFA1100). A ragasztót hordja fel megfelelő fogazott 
kenőlemezzel az előkészített aljzatra (300-350 gr A2). A ragasztó 
megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a burkolatot a ra-
gasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg súlyú fém 
nyomóhengerrel! 

A gyártó utasításait mindig tartsa be!
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