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Vásárlói tájékoztató - padlóborítás 
 
 
Tanácsok PVC padlóborítás lerakásához 
 
Az alábbi ismertető segítséget nyújt a szakembereknek a padlóborítás lerakásához, de a leragasztást saját 
magunk által is elvégezhetjük, ha az alábbi tanácsokat betartjuk. 
  
A meglévő padlóburkolat megfelelő előkészítése 
 
 A padlót minden esetben tükörsima felületűnek és teljesen por- és zsírmentesnek kell lennie, különben az 

öntapadós felület nem fog ráragadni. 
 A padlóborítás lerakható fa, műanyag, kő és beton alapra is. 
 A padló egyenletlenségei elfedésére (sérülések, repedések, fugahézagok) mindenképpen padló-

kiegyenlítőt használjunk (pl. Padlopon)! 
 Amennyiben padlókiegyenlítő anyaggal végeztük az alapozást, vegyük figyelembe annak száradási idejét! 
 Csak teljesen száraz padlóra ragasszunk padlóborítást! 

 
A burkolat SZÁRAZ lerakása 
 

 A padlóburkolat hátsó oldala a védőfólia eltávolítása után öntapadós felülettel rendelkezik, így további 
ragasztóanyag használata nem szükséges. 

 A padlóborítás hátoldaláról távolítsa el a védőfóliát, majd a leragasztást a padlóborítás végétől kezdve 
folyamatosan helyezze a padló felületére, szükség esetén egy tompa simító eszköz vagy egy puha rongy 
segítségével. 

 Amennyiben nem egyenes a lerakás, vagy levegőbuborékok keletkeztek alatta, a borítást vissza lehet 
szedni, és újra leragasztani. 

 A levegőbuborékok eltávolításához NE HASZNÁLJON tűt vagy hegyes szerszámot, ez a padlóborítás 
sérüléséhez vezethet! 
 
A burkolat NEDVES lerakása 
 

 A padlóburkolat hátsó oldala a védőfólia eltávolítása után öntapadós felülettel rendelkezik, így további 
ragasztóanyag használata nem szükséges. 

 A padlóborítás felragasztásakor javasoljuk, hogy mind a padlót, mind a padlóburkolat öntapadós felületét 
egy szórófejes flakon segítségével spriccelje be szappanos vízzel, ezáltal az öntapadós felület nem fog 
azonnal a padlóhoz ragadni, ezzel megkönnyítve az illesztések egymáshoz csúsztatását, illetve a 
sarkokhoz, falhoz történő pontos illesztést. 

 A végleges helyén lévő padlóborítás alól a vizet egy ablaklehúzó segítségével távolítsa el! 
 Várja meg, míg a víz teljesen elpárolog/fölszárad a széleknél (kb. 24 óra), addig nehéz tárgyakat (pl. bútor) 

ne tologasson a padlóborítás felületén. A száradás felgyorsítása érdekében töröljük át száraz, puha 
ruhával a padlóborítás széleit és illesztéseit. 

 
A leragasztás után 

 

 A padlóborítás egy csúszásmentes kopóréteggel rendelkezik, ezért semmilyen további anyaggal (pl. 
padlólakk) ne kenjük át! 
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