
Ami tart.

A padlóburkolók figyelmébe ajánljuk az alábbi német és osztrák előírásokat, amelyeket az európai burkolat-
gyártók és segédanyag forgalmazók is alkalmaznak, és figyelembe vesznek a termékeik alkalmazhatósági 
feltételeként. Ezekhez a szabványokhoz igazodnak a melegburkolat ragasztási rendszer burkolatgyártói is. 
 A műszaki ismertetőkben az alapfelületre vonatkozó előírások, mint pl. ’’ Az alapfelületnek száraznak, 
fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, leválasztó 
anyagtól, laza részektől mentesnek kell lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 elő írásainak meg kell 
felelnie.” pontosan az alábbi műszaki paramétereket tartalmazzák.
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A padlóburkolónak ellenőrzési kötelezettsége van az ÖNORM B 2236/1 szerint:
• Az aljzat egyenetlenségének ellenőrzése ÖNORM B 2232
(a síktól való eltérés 1,2 m hosszú fém lécnél nem lehet 3 mm-nél nagyobb)
• A felület repedésmentessége, (a repedéseket meg kell szüntetni)
DIN 18650, 1,2,3,4,7 rész
• A maradék nedvességtartalom ellenőrzése DIN 18365
 - Cementesztrich max. 2,0 CM %, fűtött cement esztrich 1,8 CM %
 - Anhidrit esztrich 0,6 CM %, fűtött anhidrit esztrich 0,3 CM %
                Minden más alapanyagú aljzat esetében a gyártó előírásait kell  
 figyelembe venni.
• A fogadófelület szilárdsága DIN 18353 I. rész és
Az ÖNORM B2232 szerint
 - Tapadó-húzó szilárdság 1,5 N/mm2

 - Nyomószilárdság 22,5 N/ mm2

A melegburkolatok 
fektetéséhez

 kapcsolódó előírások

• A fogadófelület tetejének szennyeződés-mentesítése  
  (festék, olaj, zsír, leválasztó-szer mentessége)  ÖNORM B 2236-1
• A fogadófelület tetejének kialakítása a tervezett szintmagassághoz képest, ÖNORM B 2236-1
• A fogadófelület tetejének illesztése a csatlakozó szerkezetek szintmagasságához
• Dilatációs munkahézagok vizsgálata,DIN 18650, 1,2,3,4,7 rész
• Padlófűtés esetén a felfűtési jegyzőkönyv meglétének ellenőrzése ÖNORM B 2242-6
• A fogadófelület, levegő hőmérséklete, levegő páratartalma, mérése
• A falakon és más felfelé haladó szerkezetek mentén a burkolat magasságáig 5 mm rugalmas 
  távtartó meglétének ellenőrzése, (pótlása) ÖNORM B 2236-1
• Az alapfelület előkészítése a burkolói munka megkezdése előtt  
 - Cementtej felúszás eltávolítása (csiszolás)
 - Portalanítás, szennyeződések eltávolítása
 - Esetleges repedések megszüntetése
 - Alapfelületnek és a csatlakozó rendszer felépítésének, anyagának,  
   szívóképességének megfelelő alapozóval történő alapozása        
   


