TÁJÉKOZTATÓ
Mázas porózus beltéri burkolólapok használatához
Tájékoztatjuk, hogy termékünk belsőtéri burkolásra alkalmas mázas, porózus lap.
Kérjük burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztály, méret, színárnyalat és
kopásállóság jelölést, mert ezek figyelmen kívül hagyásából eredő reklamációt nem tudunk
elfogadni!
Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze
elképzelése szerint!
A különböző mázféleségek felhasználási területe a kopás szempontjából korlátozott. A lapok
fényes felületének színváltozással nem járó mattulása nem minősül kopásnak.
Javasolt felhasználási területek kopási osztályonként:
PEI 2: Kis igénybevételhez. Lakások kopásnak kevésbé kitett helyiségeinek burkolására
PEI 3: Közepes igénybevételhez. Lakások belső terei, ahol a koptató szennyeződés nem jellemző
(étkező, nappali…)
PEI 4: Erősebb igénybevételhez. Lakások kopásnak jobban kitett belső terei, kisforgalmú
közösségi terek.
A nagyobb igénybevételnek kitett helyeken, pl. bejáratnál javasoljuk, hogy lábtörlővel védje a
lapokat a koptató szennyeződésektől.
A javasoltnál erősebb igénybevételnél a minőségromlásért nem vállalunk felelősséget.A lapok
lerakását szakemberrel végeztesse!
A burkolatot a használati igénybevételnek megfelelően szakemberrel terveztesse meg és
készíttesse el Az aljzat és a lapok portalanítása mellett padlóburkolás esetén fontos a burkolandó
felületek megfelelő alapozása. A burkolólapok viszonylag magas vízfelvétele miatt kiemelten
fontos, hogy a gyártó által javasolt típusú és minőségű ragasztót alkalmazza a megadott használati
utasítás szerint.
A ragasztás megkezdése előtt a lapokat minden esetben portalanítani kell. A járólap hátoldalán
található szennyeződéseket nedves szivaccsal távolítsa el.
A lapok közötti fugaszélesség minimum 4-5 mm legyen. 15 m2-nél nagyobb felületnél tágulási
hézag képzése szükséges. A burkolat későbbi sérülésének (repedezés, fektető aljzattól való
elválás) megelőzése érdekében minimum 5 mm széles dilatációs hézag kialakítása szükséges az
oldalfal és a burkolat között.

A burkolat tisztításához enyhén lúgos, vagy semleges hatású tisztítószereket, illetve a
kereskedelemben kapható csempetisztító szereket használja. A burkolatot savval tisztítani nem
szabad!
Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz
fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla és a dobozokon lévő minőségtanúsító felirat
bemutatása szükséges.
Az esetleges reklamáció jogosságának eldöntéséhez a számla bemutatása feltétlenül szükséges. A
gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a Polgári Törvénykönyv 6:169. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
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