
BURKOLÁSI
SEGÉDLET
A Ceramin ásványkompozit burkolólpokat 
beltéri függőleges- és vízszintes burkolatként 
alkalmazható falfelületek és padlók 
burkolásához lakossági és ipari 
környezetben, családi házakban, 
magánlakásokban, irodákban, üzletekben, 
éttermekben, szolgáltató intézmények 
közösségi tereiben, de akár vizes 
helyiségekben is, amennyiben azok 
megfelelő vízszigeteléssel ellátottak.

A vízterhelésnek kitett helyiségekben
(pl. fürdő, zuhanyzó stb.) alapozást követően 
Knauf Superkleber ragasztóval, azokban a 
helyiségekben, ahol elegendő a 
nedvességállóság (pl. nappali, előszoba, 
konyha stb.) ProfiFloor LVT Max 
padlóalátéttel. Amennyiben hosszantartó, 
esztétikus és terhelhető burkolatot 
szeretnénk, a kivitelezéssel kapcsolatos 
alábbi gyártói ajánlásokat mindenképpen 
érdemes betartani:

A burkolandó felületek legyenek 
szabványosan szilárdak, felületi 
egyenletlenségektől mentesek (sík), 
szárazak, teherbíróak és 
méretpontosak, valamint minden olyan 
szennyeződéstől mentesek, melyek 
megakadályozhatják a megfelelő 
tapadást, mint pl. por, olaj, zsír, 
ragasztómaradványok és laza részek.
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A CERAMIN PADLÓBURKOLATOKAT KÉTFÉLEKÉPPEN IS LETEHETJÜK:
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01 Meglévő burkolatra történő ragasztás:
Meglévő burkolaton kopogtatással ellenőrizze, hogy a fogadó felület 
kellően stabil, és az új burkolat fogadására alkalmas állapotú. A meglazult 
lapokat távolítsa el, és simítsa ki alattuk az egyenetlen fogadófelületet PL 
vagy PL Plusz Univerzális kiegyenlítő- és simítóhabarccsal.

A régi, de még használható burkolatoknak tökéletesen kell tapadniuk és 
teherbírónak kell lenniük, kerámia burkolatokat és természetes köveket 
illetve egyéb nedvszívással nem rendelkező felületeket alaposan meg kell 
tisztítani és Knauf Haftemulsion tapadó-alapozóval le kell kenni. A 
tapadóhíd javasolt felhordási mennyisége 1dl /m2 (hígítás esetén is ezzel 
a mennyiséggel számolhatunk, ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel).

Hagyományos nedvszívással rendelkező felületek
Hagyományos nedvszívással rendelkező felületeket (beton, 
cementesztrich, kalciumszulfát esztrich, mész-cement vakolatok, 
zsákos vakolatok, gipszvakolatok, gipszkarton) Knauf 
Haftemulsion alapozóval le kell alapozni.

A 2-3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenséggel rendelkező fal- 
és padlófelületek a Ceramin lapok leragasztása előtt ki kell 
egyenlíteni. Állékony, glettelhető javítóanyagként használjunk 
SCHÖNOX PL-t, nagyobb padlófelületek önterülő 
kiegyenlítéséhez a SCHÖNOX UNIPLAN alkalmazható, vastagabb, 
akár több cm-es öntéshez használjuk a SCHÖNOX FPL PLUS-t.

02

Bár a Ceramin burkolat nem csak a meleg-, de akár számos 
hidegburkolatnak is tökéletes alternatívája, ügyeljünk rá, hogy fektetése 
és rögzítése a melegburkolati szerszámokkal és technológiával történik. 
Ezért a Knauf Superkleber ragasztót kizárólag TKB A1-A4 illetve B1-B3 
fogazású simítóval szabad felhordani ügyelve a helyes 
ragasztóvastagságra, ami általában nem több, mint 250-400 g/m2.
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KNAUF SUPERKLEBER RAGASZTÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

A BAU DEKOR KFT YOUTUBE CSATORNÁJÁN TÖBB ÉRDEKES VIDEÓT TALÁL:
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Lábazati szakaszban, illetve vizes helyiségek 
negatív sarkainál, csatlakozó hézagoknál 
használjuk tartósan rugalmas tömítő szilikont.

A kivitelezés során a burkolatra kenődött 
ragasztómaradványokat vizes ruhával 
haladéktalanul el kell távolítani!

- bedolgozási idő: 20 perc
- műveleti idő: a korrigálhatóság ideje: Kb. 10 perc 

(az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől 
függően

- nyitott idő: (en 1346 szerint): >20 perc
- bedolgozási hőmérséklet: Anyag, levegő és 

alapfelület hőmérséklet +5 C és +25 C között, 
huzatmentes, árnyékos helyen.

- járható: kb. 24 óra múlva

Vízterhelésnek kevésbé kitett felületek esetén, 
ahol elegendő a nedvességálló felület (pl. nappali, 
konyha, előszoba, hálószoba stb.) a Ceramin 
padlók lerakásához ProfiFloor LVT Max 
padlóalátét használata ajánlott.
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Ceramin falburkolás: 
https: //www.youtube.com/watch?v=IHR6q_WAbbU

Ceramin padlóburkolás: 
https: //www.youtube.com/watch?v=SuFiQx7CMYU

Ceramin felrakás: 
https: //www.youtube.com/watch?v=ACeH6JYH_Dk

FONTOS INFORMÁCIÓ:
Padlóösszefolyók esetén a Ceramin burkolatok 
használata nem javasolt. (A Megalock és nútos 
illesztési rendszerek az összefolyóknál képzett felületi 
törés miatt szétnyílhatnak és ezáltal a nedvesség a 
burkolat alá szivároghat.)  
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ALAPVETŐ RÉTEGRENDEK (a felület minőségétől és a
szükséges előkészítő folyamatoktól függően egyes esetek
eltérőek lehetnek, padlófűtés esetén dupla száradási idővel
kell számolni, (mert nincs fuga a lapok között így lassabban
távozik a nedvesség a ragasztóból) amikor a kellő a száradási
idő letelt , akkor a padlófűtést fokozatosan kell ráengedni a
padlóra. A száradási idő figyelmen kívül hagyása, és a
padlófűtés gyors és magas hőmérsékletű bekapcsolódása a
Ceramin padlólapok elválását fogja eredményezni.
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Ceramin padlóburkolat (ragasztás, normál fűtés):
Fontos! A vizes helységekben mindenképp
szükséges a megfelelő vízszigetelés!
Beton aljzat – alapozó – ragasztó - burkolat
Meglévő burkolat – alapozó – ragasztó – burkolat

Ceramin padlóburkolat (ragasztás, padlófűtés): 
Fontos! A vizes helységekben mindenképp
szükséges a megfelelő vízszigetelés!
Beton aljzat – kiegyenlítő rétegbe ágyazott
padlófűtés – alapozó – ragasztó – burkolat
Meglévő burkolat - kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés - 
alapozó – ragasztó – burkolat

Ceramin padlóburkolat (LVT Max padlóalátét, normál fűtés): 
Beton aljzat – LVT Max padlóalátét – burkolat
Meglévő burkolat - LVT Max padlóalátét – burkolat

Ceramin padlóburkolat (LVT Max padlóalátét, padlófűtés):
Beton aljzat – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés -
LVT Max padlóalátét – burkolat
Meglévő burkolat - kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés - 
LVT Max padlóalátét – burkolat

Ceramin falburkolat: (kizárólag ragasztással)
Burkolandó felület – alapozó - ragasztó - burkolat

Amennyiben további információra lenne szüksége, esetleg kérdése lenne 
termékeinkkel kapcsolatban kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 
elérhetőségeken:

EMAIL: BAUDEKOR@BAUDEKOR.HU
TELEFON: +36 30 500 9767


