Gyakran ismételt kérdések
A padlólapot tehetem a falra?
Igen. Csak esetleg a konnektorok és egyéb szerelvények helyét
nehezebb kicsit kifúrni, bár ez megfelelő szerszámokkal nem
jelenthet problémát.
Miért kell beltérben flexibilis ragasztó bizonyos
padlólapokhoz?
Mert a modern kőporcelán padlólapok olyan alacsony
vízfelvételüek, hogy a biztonségos kötéshez szükség van a
ragasztóan lévő műgyantára is.
Padlófűtésnél mire vigyázzak?
Fontos a jó minőségű fagyálló burkolólap, de még fontosabb a
flexibilis ragasztó és fugázó (jó minőségű!), mert csak ezek a
termékek tudják kezelni a hőingadozást. Ügyeljünk a dilattációs
hézagokra is. Nagyobb egybefüggő tereknél elengedhetetlen.
Mit jelent a színárnyalateltérés?
Az I. osztályú lapok 95 százalékának mentesnek kell lennie az
olyan látható hibáktól, amelyek a nagyobb burkolt felületek
látványát befolyásolják. Ilyen hibák lehetnek például a mázhiány, a
mintahiba, vagy a zavaró színárnyalati eltérés. Ez utóbbi elkerülése
érdekében a gyárak az egyes színárnyalatokat a dobozokon az
ABC betűivel vagy számokkal jelölik.
Ez az eltérés nem számít minőségi hibának, ugyanis az égetés
következtében a bemutatott színektől való kismértékű eltérés a
mázas burkolólapok esetében - a mázak tulajdonságaiból eredően elkerülhetetlen és elfogadott. Ez a különbség azonban az á azonos
betűvel jelölt színárnyalatokon belül esztétikailag nem zavaró. A
minél egységesebb hatás elérése érdekében azonban felület
burkolásakor javasoljuk az azonos színárnyalati betűvel jelzett
dobozok tartalmát is keverve burkolni.

Kis helyiségben kisebb méretű csempét vegyek?
Nem feltétlenül. A burkolat színe általában sokkal jobban
meghatározza, csökkenti vagy növeli a teret mint a lap mérete. Egy
jó színválasztás fontosabb mint a méret.
A greslapok fagyállóak?
A legtöbb greslap fagyálló.
Kell-e szigetelni a teraszt?
Igen. Mindenképpen érdemes és nem csak a felületét, hanem az
oldalát is, hogy a beton a földből se tudja felszívni a vizet.
Zuhanykabin mögött kell szigetelni a falat?
Igen. Minden esetben ajánlott. Egy felújítás költségeihez képest a
szigetelőanyag költsége elhanyagolható, de az esetleges leázások,
átázások költsége óriási is lehet.
Mit jelent a kopásállóság?
Ez a tulajdonság az adott burkolólap koptató hatásokkal szembeni
ellenálló képességét jellemzi. A padlóburkoló lapjait 3-5 kopási
osztályokba sorolják.
Az adott kopásállósági fokozatokhoz kapcsolódó javasolt
felhasználási területek az alábbiak szerint alakulnak:
PEI 3: Lakóházak külső- (amennyiben a padlólap fagyálló) és
belső terei, ahol nem jellemző a koptató szennyeződés.
PEI 4: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek külső
(amennyiben a padlólap fagyálló) és belső terei normál cipő
használatát feltételezve
PEI 5: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek, stb kopásának
jobban kitett külső (amennyiben a padlólap fagyálló) és belsőterei
normál cipő használatát feltételezve (kivéve nagy forgalmú
bevásárlóközpontok, ABC-k, repülőterek és vasútállomások
fogadóterei, benzinkutak, stb.)

Milyen lapot vegyek, hogyha leejtek valamit ne pattanjon ki a
lapból?
Sajnos ha egy nagyobb vagy nehezebb tárgyat ejt le egy kerámia
lapra az előfordulhat, hogy lepattan. Ez a kerámia tulajdonságaiból
a ridegségéből adódik. A kopásállóság a fagyállóság nem függ
össze ezzel a ténnyel. Természetesen a nagyon vékony, nagyon
olcsó "keksz" padlólapok sokkal könnyebben, akár kis tárgyaktól
is lepattannak. Emiatt is érdemes jó minőségű, vastagabb terméket
választani és tartaléklapokat eltenni.
Festett vagy meszelt falra burkolhatok?
Igen de előbb a régi felületet le kell kaparnunk és utána mély
alapozóval lekennünk. Egyből a festett falra nem érdemes, mert
könnyen lehet, hogy elválik majd a ragasztás.
Gyártanak lábazati elemet a padlólapokhoz?
Néhány gyártó igen, de sok nem. Ebben az esetben a burkoló az
alaplapból levágja.
Mennyivel vegyek több csempét, padlólapot mint a burkolandó
felület?
Kisebb helyiségekhez + 15%, nagyobb felületekre elég a +10%. A
burkolás bonyolultságától és a felület tagoltságától is függ.
Padlóburkolásnál ne felejtse a lábazathoz szükséges mennyiséget
sem.
Kevés lett a mennyiség és amit utólag vettem más
színárnyalatú. Miért?
A kerámiagyártás sajátosságaiból adódik, hogy a csempék,
padlólapok eltérő gyártási időpontban más-más színárnyalatúak
lehetnek. Pót rendelésnél a már meglévő doboz oldalán lévő
színárnyalati kódot kell kérni.

Lehet fuga nélkül rakni a lapokat?
A legtöbbet nem, mert a gyártás akármennyire is jó minimális (1-2
mm) méretkülönbség van a lapok között, ami elfogadható jelenség.
A fuga nemcsak a lerakásnál segít, de a dilattációban is fontos
szerepe van. Minimális fugával leburkolhatók a méretre vágott
(retifikált) lapok, de nem mindenhová. Például padlófűtésnél nem
ajánlott.
Mire való az élvédő?
A sarkokon, ablakok beugróiban védi a csempét a sérülésektől és
eltakarja a csempe oldalát ami nincs mázazva. Kapható
műanyagból vagy fémből. A műanyagok általában a fugázók
színeiben, a fémek natúr aluszínben, rozsdamentes acélból vagy
eloxált alumíniumból. Lépcsőkhöz kaphatók lépcsőélvédők
többféle kivitelben.
Meglévő burkolatot fel kell szedni mindenképpen vagy rá is
lehet burkolni?
Rá lehet burkolni abban az esetben ha az megfelelően le van
ragasztva, nem mozognak a lapok és a szintemelkedés sem okoz
majd gondot az ajtóknál. Speciális alapozóval (tapadóhíd) kell
lekenni és utána csak flexibilis csemperagasztóval lehet
ráragasztani az új burkolatot. Ez igaz padlóra és falra is.
Hol érdemes burkolólapot venni?
Elsősorban szaküzletben, ahol szakmailag felkészült eladók tudnak
segíteni a jó döntésben, mert a burkolatokat akár több tíz évre
választjuk. A katalógusból vagy a webshopok-ból való vásárlás
elég rizikós, mert nem sok visszajelzésünk lesz a termékről. Nem
tudjuk személyesen megbeszélni az eladóval az igényeinket. A
termékről érdemes személyesen benyomást szerezni.

