VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A POLÍROZOTT PORCELÁN KERÁMIA BURKOLÓLAPOK TULAJDONSÁGAIRÓL.
JAVASLATOK A BURKOLÓLAPOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ, A BURKOLÁSHOZ, A BURKOLATOK TISZTÍTÁSÁHOZ.
Kiadta: ………………………………………………………………………………

Tel:………………….

Az első teendő: a burkolólapok vásárlását megelőzően, burkolatépítési szándékát beszélje meg a kivitelezést végző, a
burkolatépítésben jártas szakemberrel. Ezáltal segítséget kap a burkolólapok mennyiségének meghatározásához, a burkolat-építés
kérdéseiben történő eligazodáshoz.
Kérjük, tájékozódjon a szükséges burkolólapok választékában, tulajdonságaiban:
 A lapok típusában, méretezésében, színében, felületi tulajdonságaiban.
 A padlóburkoló lapok legfontosabb kérdéseiben, mint mázas vagy máztalan, fagyálló vagy belsőtéri, a kopásállóság
fokozataiban és a felületi adottságokban, ami lehet rusztikus vagy sima, esetleg csúszásgátló felületű.
 Döntsön a termék típusáról és határozza meg a szükséges mennyiséget, ahol számoljon a szakmai rátartással, a szükséges
tartalék mennyiséggel.
 Az első teendők között tájékozódjon a kerámia burkolólapok minőségére és minősítésére vonatkozó szabályokról,
tudnivalókról.
 A kerámia lapok követelményét nemzetközi, Európai Szabványok határozzák meg. E szabványok számát (jelzetét) és a
burkolólapok – vételhez szükséges – legfontosabb tulajdonságait minden gyártó a csomagoláson feltünteti.
A kerámia burkolólapok „PORCELÁN” vonatkozó csoportja
MSZ EN 14411:2012 G melléklet. Szárazon sajtolt, kis vízfelvételű kerámia burkolólapok -BI a csoport E ≤ 0,5%
MEGHATÁROZÁS:
Polírozott — „LEVIGATO” kerámialapok: Ezek a termékek szárazon sajtolt, máz nélküli, polírozott felületű kerámialapok. Jellemzőjük,
hogy az anyagában színezett massza (teljes keresztmetszetében azonos anyag) sajtolásával alakul ki a „félkész termék”, melyet égetés
után méretre csiszolással kalibrálnak. Az anyagok nagyon tömörek és szilárdak, lapok felületét gyémánt technológiával polírozzák
üveg simaságúra.
JELLEMZŐK:
A technológiából adódó változások miatt e lapokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
1. A polírozott lapok felülete nagyon sima, ezért ezek betervezésekor körültekintően járjon el. Nem ajánlott vízzel közvetlenül
érintkező terekhez, pl. terasz.
2. Ezek a termékek nem rendelkeznek mázbevonattal, ezért enyhén porózusak (foltosodás előfordulhat). Javasolt fugázás után
kőimpregnáló szerrel a felületet áttörölni az impregnáló anyag gyártójának felhasználási leírása alapján. Javasolt az impregnálás
felújítása évente 1-2 alkalommal.
Erős foltképző anyagokkal történő szennyezés esetén (pl. vér, vörösbor, olajok, ketchup, hajfesték, kávé, ecetek, stb.) a lehető
leggyorsabban gondoskodjunk az anyag eltávolításáról.
3. A mázatlan, nem polírozott lapok is hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a polírozott (fényes) felülettel rendelkezők:
intenzív színű fugázók használatakor ajánlott próbafugázást végezni a fugaanyag gyártó útmutatásai alapján.
4. Különleges esetekben előfordulhat, hogy a leburkolt felület takarítása során a természetes fából készült bútorok (pácolt
felületvédelemmel ellátott faasztal, szekrény, stb.) a burkolattal érintkező részén (a nedvesség hatására) a festékanyag, oldott
állapotban a felületbe szívódhat. Beépítés előtt ajánlott próbával ellenőrizni.
5. A lapok felülete a mázas lapokkal összehasonlítva sokkal ellenállóbb a felületi hatásokkal szemben. Ettől függetlenül az üveg
simaságú, polírozott felület megóvása érdekében javasolt szennyfogó szőnyeg alkalmazása.
6. A lapok felületén a gyártó egy vékony, kemény viaszréteget alkalmaz, ami védi a lapokat a szállítás és a burkolás során várható
felületi sérülésektől.
Ez a réteg a fugázás során eltávolítható, ha ez mégsem történne meg akkor javasolt, a háztartásokban is használatos szivacs érdesebb
felületével és pl. folyékonysúroló szer alkalmazásával eltávolítani a felületről. TILOS karcoló és fém anyagú súroló eszközök
használata!
7. A burkolatépítéshez javasolt felhasználni C2TE vagy C2TE S1 szabványi jelzettel ellátott flexibilis ragasztót és flexibilis tulajdonságú
fugázó anyagot.
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