
 

 

 
 

Használati-kezelési útmutató 

Kültéri padlóburkolatok 
Az építési termék gyártója: 

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. 

              H-4623 Tuzsér, külterület 

              Cg: 15-10-040345 
 

Kültéri fapadló (négy oldalt gyalult) és bordás teraszprofil 
 
A termék rendeltetési célja: Kültéri padlóburkolat tömör fából vörös, borovi fenyőből és lucfenyőből.  
Anyaga: Vörösfenyő, borovi fenyő és lucfenyő. 
Gyártás időpontja: lásd a termékjelölésen 
Egység csomag mennyisége: Lásd a termék címkén 
Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14342:2013 
Méretek: 

- vastagság 19, 22 mm 
- szélesség 96, 116, 146 mm 
- hosszúság 2-6 m 

Nedvesség tartalom: 17±2%  
Felületi megjelenést: lásd a csomagoláson 
(A felületi megjelenés besorolásáról a honlapunkon tájékozódhat: (http://www.erdert.hu/termekvalasztek.php.)  
 
Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év.  
A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. 
Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz a hiba pontos leírásával. 
A Szavatosság vonatkozik: 

 az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére, 

 a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre. 
A szavatossági igény nem érvényesíthető: 

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén, 
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tároljták ) 
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra, 
- karbantartás elmulasztásából származó hibákra, 
- a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülésekre. 

 
Figyelem: A beépítésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő 
felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának 
ismeretében. A kültéri fa padlóburkolat nem alkalmas szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges 
klímaviszonyokat mutató helységek pl. szaunák burkolatainak elkészítésére. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beépítési javaslat. 
Fektetés előtt győződjön meg arról, hogy a hordozó felület megfelelően szilárd, egyenletes és enyhén lejtős. A padló 
csomagolásának kibontását követően minden darabot át kell vizsgálni, beépíteni csak a mindenben megfelelő 
elemeket szabad. Az esetlegesen leszállított hibás darabokat el kell különíteni.  

A kültéri burkolat padlóelemeinek elhelyezési iránya egyezzen meg a lejtési szöggel, elősegítve ezzel a csapadékvíz 
és a lecsapódó pára elvezetését. A burkolat átszellőzését biztosítani kell, hogy nedvesedés esetén a párnafák alsó 
síkja is megszáradhasson, ezért párnafák alatti hordozó felületet 20 mm vastagságban fel kell tölteni apró mosott 
kaviccsal vagy tiszta zúzott kővel. Az alátét párnafákat 30-40 centiméterenként kell kiosztani úgy, hogy a burkolati 
elemek illeszkedő végei középen feküdjenek fel. A párnafákat rozsdamentes rögzítő elemmel és csavarokkal kell a 
hordozó felülethez csavarozni műanyag hüvellyel (tiplivel). A párnafák felső síkja egyenletes és a lejtési szögre 
merőlegesen enyhén lejtős legyen.  

A kültéri burkolat elemeit kizárólag rozsdamentes fém rögzítő elemmel szabad rögzíteni a párnafákhoz. A 
rozsdamentes csavarokból és a rögzítő elemből 25-25 db szükséges négyzetméterenként. Az elemek közötti hézag 
5-10 mm között legyen. Csavarozás után a rögzítő elem nagy szilárdsággal rögzíti a párnafákhoz a padlót, ezért a 
hézagok beállítása a végleges rögzítés előtt történjen. Ügyelni kell arra, hogy csavarozás közben a padló elemek ne 
sérüljenek. 

Átmenő csavarozást kerülni kell, mert az nedvesség felvételhez, deformációhoz vezet! 

Felületkezelés és karbantartás 

Termékeink natúr, kezeletlen felülettel kerülnek forgalomba, ezért még a beépítés előtt felületkezelésre van szükség. 

A felületkezelést bármely külső térre is alkalmas felületkezelő anyaggal el lehet végezni a felületkezelő anyaghoz 
mellékelt használati-kezelési útmutató szerint. A felületkezelő anyaggal nem csak a járó felületet, hanem az alsó síkot 
és a végeket is legalább egy rétegben felületkezelni kell. A járó felületeken több rétegben, a rétegek felhordását 
követően köztes csiszolást kell végezni, hogy a felhúzott szálakat el lehessen távolítani így sima felülethez juthatunk. 
A burkolat elhelyezésétől függően a felületkezelést időközönként (évenként legalább egy alkalommal) meg kell 
ismételni.  

A szakszerű beépítésért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség! 

A felület mechanikai sérüléseinek megelőzése érdekében kerülni kell az erős pontszerű terheléseket (tűsarkú cipő) 
és a nehéz tárgyak (kerti bútorok) okozta károsodásokat. Tartsa a kültéri burkolatot tisztán. Tisztításhoz ne 
használjon szemcsés, illetve egyéb maró hatású oldatot, mivel az károsíthatja a felületet. A burkolati elemek 
penészesedésre nem hajlamosak, de ne feledje, a penész mindenhol megjelenik ahol huzamosabb ideig pangó 
nedvesség van ezért különösen a zárt, vagy takart területeken gondoskodni kell a megfelelő szellőztetés 
biztosításáról. Az esetlegesen megjelenő penészesedést az üzletekben kapható eltávolító szerekkel a rajtuk 
feltüntetett útmutató szerint távolítsa el.  

FONTOS: 
A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. 
Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak 
 
Figyelem:  
Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és 
károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.  
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