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Padlólap ragasztó felhasználásának
újdonságai
Hazánkban a hidegburkolatokon belüli eloszlás már
két évtized óta azt mutatja, hogy közel 2/3-ad részük
padlólap és csak 1/3 részük csempe. Így van ez más, fejlett
építési kultúrával rendelkező országban is, ezért tartották
vagy tartják fontosnak a nagy gyártók, hogy – a mind
fejlettebb padlólap-gyártókhoz igazítva a fejlesztést – a
legmegfelelőbb technológiát adják a hidegburkolatokhoz.
Az oldalfali csempék esete viszonylag egyszerűnek
tűnik, hiszen ezen a területen nem történt olyan áttörés
(kőporcelán, azaz a greslapok bevezetése), amely
alapvetően módosította volna a ragasztóanyagok,
fugázó anyagok fejlesztését, de a padlólap ragasztása és
fugázása már egyre több és több gondot okozott minden
segédanyag gyártónak.
Mi alapvetően a fűtött padlók esetével foglalkozunk.
Nagyon fontos tudnunk, hogy ma már az üregmentes
ragasztóágy létrehozása hasonlóan fontos, mint a
flexibilitás! Érdemes megfigyelnünk, hogy a 60-as és 80as évek között a burkolatokat ún. “mischung-ággyal”
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és - az akkor még nem létező
ragasztók helyett - cementtejes
technológiával készítették, amely rendszerben egyik termék sem volt flexibilis, de az
üregmentes technológia időállóvá tette őket. És még ma is
szép számmal látni ezekekből a
burkolatokból… Ezek a példák
bizonyítják, hogy a 100%-os
telítettségű ragasztóágy már
akkor is ugyanolyan fontos
volt, mint a flexibilitás. Szinte
mindenki tisztában van azzal,
hogy a levegő kiváló hőszigetelő. Gondoljunk a
téglára, ahol a számtalan, apró légkamra adja meg
a kívánt hőszigetelő hatást, de ugyanez a helyzet
a műanyag homlokzati nyílászárók esetében, ahol
tegnap még 3 kamra volt, ma már minimum 5 – 6
légkamrásak ugyanezek a nyílászárók. Ugyanezen
elv vezérli az ajtó-és ablakgyártókat, amikor a sok
légkamrás ajtó-és ablaktokok fejlesztésén fáradoznak.
Miért lényeges ez fűtött padlók esetében? Jelenleg,
az esetek túlnyomó részében normál flex ragasztót
alkalmazva létrehoz a burkolómester egy olyan
ragasztóágyazatot, amelynél a ragasztó jó esetben
az ágyazat 60-65%-át teszi ki, a többi 35-40%
gyakorlatilag légkamra, azaz a fűtött padlózatba a
fűtőhatást jelentősen (35-40%-ban) rontó hőszigetelő
réteget építünk be. A mai energiahordozó árak mellett
ez a technológia jelentősen drágít az amúgy sem
olcsó fűtésszámlán. Ha 100 m2 –es helységet veszünk
alapul, akkor könnyen kiszámolható, hogy 35 – 40m2
felület közvetítő közegen keresztül kap csak hőhatást,
míg 60 – 65m2 –en keresztül, jön csak közvetlen
hőhatás. Ez csökkenti a padlófűtés hatékonyságát,

hiszen a kerámia nem tud felmelegedni normálisan,
csak erőteljesebb és hosszabb fűtési ciklust követően.
De mi a megoldás? Az üregmentes, flexibilis ragasztóágy létrehozása.
Amikor elindult a hazai padlólap-gyártás (20x20
cm-es padlólapokkal), akkor megvizsgálták, hogy
a burkolónak milyen nyomóerőt kell kifejtenie
ahhoz, hogy elérje a minimális 60-65%-os ragasztó
telítettséget a padlólapok alatt. Ez egyrészt fontos
volt a ragasztógyártók számára, mivel szabvány lett
ennek a telítettségnek az elérése beltérben, másrészt
fontos volt a munka-élettani hatása, mert a vizsgálat
eredménye szerint 7,5 kg nyomóerő alkalmazásával
lehetett elérni e szabvány szerinti ragasztói
telítettséget. Ma már ugyanakkor a 30x30 cm-es
padlólapok lassan kisméretű kategóriába tartoznak
és egyre inkább az ennél
jóval nagyobb méretűeket
vásárolják az építtetők.
Vegyük átlagnak a 40x40 cmes padlólapokat és nézzük
meg, hogy milyen nyomóerő
szükséges beltérben a szabvány szerinti 60-65%-os ragasztói telitettség eléréséhez.
A padlólap felületének növekedésével egyenes arányban
növekszik a nyomóerő igénye, azaz e példánk szerint,
ha az új 40x40=1600 cm2
felülethez viszonyítjuk a régi
20x20=400 cm2-et, akkor pontosan négyszeres értéket kapunk, azaz minden egyes
padlólapot 4x7,5 kg = 30 kg
nyomással kell belenyomnunk
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a ragasztóágyazatba, hogy elérjük a szabvány által
előírt minimum 60-65%-os telítettséget. Nyugodtan
kijelenthetjük, nincs olyan herkulesi erővel rendelkező
burkoló, aki ezt nap, mint nap meg tudná tenni. E
probléma kiküszöbölésére a nagyméretű padlólapok
burkolásához csak az üregmentességet biztosító,
folyékonyágyas flex ragasztó az egyetlen megoldás!
Mégis, milyen tulajdonságai vannak a jó folyékonyágyas flex ragasztónak?
• könnyen teríthető, jóval képlékenyebb, mint a
korábban ismertek
• ideális, fél-gyors kötésidejű (12 órás) ragasztó
• legalább 15-20 mm vastag ágyazat elkészítéséhez
alkalmas legyen
• az ágyazatba helyezett padlólap ne süllyedjen
tovább a súlya miatt
• tapadó-híd nélkül is lehessen meglévő burkolatra
ragasztani vele
Természetesen
nem
lehet
mindent
az
anyagtechnológiára bízni, mint minden területen
itt sem mindegy, hogyan készítik el a burkolást. Itt
van elsőként a szerszám problémája. Ha íves glett
vasat használunk, melyben a bordák közötti hézagok
keskenyebbek a hagyományos glett vashoz képest,
akkor a ragasztásnál a padlólapok alatt kevesebb hézag
alakul ki. A normál konzisztenciájú ragasztó 60 – 65%
-os telítettséget képes létrehozni, ezen az íves glett vas
kicsit javíthat! A megmaradt többi rész gyakorlatilag
üreg, melyeket nevezhetünk bordás légkamráknak. A
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ragasztás hatékonyságát a nagyon képlékeny padlólap
ragasztó és a burkolólap súlya együttesen oldja meg.
Egyrészt a jó konzisztencia és a nagy képlékenység
képessé teszi a ragasztót egyszerűen saját önsúlya
hatására a megfelelő kiterítettség elérésére. Másrészt
a burkolólap súlya könnyű kézmozdulatokkal, egyszerű
fizikával megoldja a 100% -os telítettséget a végleges
állapot elérésekor. A megfelelő vízmennyiség kell a
krémes hatás eléréshez, ezért, ha kevesebbet adnak
hozzá, akkor gyakorlatilag nem lehet vele dolgozni.
Ha dolgozunk vele, akkor krémessé válik, ha nem
dolgozunk vele, akkor még nem krémes! A ragasztó
ezen állapotának elérést a nagy mennyiségű
képlékenyítőnek köszönheti. A padlólap ragasztóban
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a kvarchomok szemcséket egy speciális bevonattal
látják el, mely szemcsék ennek hatására nem
összeakaszkodnak, mint a hagyományos zsákos
ragasztók esetében, hanem elcsúsznak egymáson,
egymás mellett. Az elv nagyban hasonlít az önterülő
anyagok, aljzatkiegyenlítők anyagösszetételéhez és
működéséhez.
Sajnos hazánkban még mindig nem igazán veszik
komolyan az aljzat kérdését. Nagyon sok esetben
a hibás, károsodott burkolat problémája nem a
ragasztóban, a burkoló munkájában, vagy a nem
megfelelő minőségű lapburkolat kiválasztásában
rejlik, hanem a túlzottan nagyvonalúan elkészített
aljzatban. Ezért figyeljünk erre a problémára is!
Nagyon fontos, hogy a padlófűtés feletti beton vagy
esztrich réteg jól tömörített legyen, mert ugyanazzal
a problémával találkozunk, mint a ragasztó esetében
felvázolt. Ugyanakkor fontos, hogy az aljzat a lehető
legvékonyabb legyen, részben a statikai terhelés,
részben a felfűtés költséghatékonysága miatt. Ez
kb 3 cm –t jelent. 100 m2 –re vetítve közel 5 tonna
súlytöbbletet jelent a födémre vetítve, ha 3 cm
helyett 6 cm vtg felületet hozunk létre. Pl.: az egyik
gyártó 10 éve 6 cm vtg írt elő padlófűtésre! 1 mm –es

bemozgás, zsugorodás 2 m –es távolságon 6 cm –es
felületemelkedést jelent!!!!!! 25m2 –nél nagyobb
felületeket el kell látni felező dilatációval emiatt,
mert kiszáradást követően nem képes semmilyen
anyag a padlófűtés okozta hőmérsékletingadozást
kiküszöbölni. Fal mentén 8 – 10 mm vtg dilatáció
kell! Ebben az esetben az aljzatba is kell a dilatáció,
mert különben nem fog működni! Második dilatációs
szabály a hosszabbik oldal a rövidebbik oldal duplája
lehet maximum! A dilatáció, szilikonnal telenyomott
1 cm vtg szilikon. Ha nem akarunk látszó dilatációt,
akkor egyes gyártók polietilénből készített nem látszó
dilatációt kínálnak. A feszültségkiegyenlítő polietilén
lemez 1 m széles és csíkokban összeragasztható
öntapadó
szalagokkal.
Átlapoltan
fekszenek
egymásra 1 cm átlapolással. Vékonyragasztó ágyba
– üregmentes, folyékony – telibe kell tenni, abban
az esetben, ha nem akarunk látható dilatációs
hézagokat, hanem rejtett formában. Réteg: aljzat
– ragasztó – polietilén lemez – ragasztó – burkolat.
Tehát nincs kapcsolat az aljzat és a burkolat között, így
nincs nyíró feszültség, nem tu egyáltalán kialakulni. A
polietilén nagyon jó feszültségmentesítő és egyben
nagyon jó vízszigetelő!

KVARC SHIELD kivitelezése

Sika burkolási rendszerek minden helyiségbe
Hidegburkolás

Sika Ceram ®-520 TG cementbázisú fugázó
Sanisil® rugalmas szilikon fuga a sarkokban
Sika Ceram ® -203 flexibilis csemperagasztó 4-6kg/m 2
Sika SealTape® -S hajlaterősítő szigetelő szalag
SikaLastic® -152 vagy SikaTop Seal-107
rugalmas vízszigetelés 3-4kg/m 2

Tanácsok a kivitelezéshez:

A vízszigetelő és ragasztó anyagoknál mindig az előírt mennyiségű vízzel végezzük a keverést, a ragasztást
végezzük teljes felületen! Kültérben minden esetben C2TES1 osztályú flexibilis ragasztót használjunk! A Sika
Ceram®-203 ragasztóval akár meglévő csempe burkolatra is ragaszthat! A hajlatokban használjunk rugalmas
hajlaterősítő szalagot, és a fugázó helyett gomba- és penészgátló szaniterszilikont (pl. Sika Sanisil® )!

keverés

hajlaterősítő szalag
elhelyezése

vízszigetelés

burkolatragasztás

fugázás

rugalmas
fugázás

Parkettaragasztás Sika-Bond®rugalmas ragasztókkal
erős, biztonságos, időtálló, hangelnyelő, mert rugalmas!

teljes felületű ragasztás
erős ragasztás, kopogó hangok
szigetelése

Sika Acoubond® hangszigetelő
lemezzel
gyors, egyszerű, kiváló
hangcsillapítású

Sávos ragasztás
gazdaságos, gyors, rugalmas

Ha a parketta fektetését azonnal el kell kezdeni...

A parketták fektetéséhez az aljzat nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2-2,5%-ot,
melynek kivárása sokszor heteket vehet igénybe. A Sika Primer MB® és Sikafloor
Epocem® rendszerekkel a 8%-os betonra is már akár 24 óra elteltével elkezdheti a
parketta fektetését! Részletek a műszaki adatlapokban! – www.sika.hu.

Műgyanta burkolatok

könnyen takarítható, gazdaságos, esztétikus, strapabíró

A Sikafloor-2530W® 2-komp. műgyanta segítségével garázsok, tárolók, műhelyek beton aljzatai könnyedén
pormentessé, esztétikussá varázsolhatóak.

A-B komp. összekeverése

aljzat pormentesítése

műgyanta felhordása hengerrel 2 rétegben

Terasz felújítása a Sikával – vízzárás, esztétika
Sikafloor® rugalmas burkolat

- vízszigetelés és burkolat egyben!

Sikafloor®-400

A
N Elastic+ rugalmas, repedésáthidaló műgyanta bevonat akár új építésnél, beton felületen, akár
meglévő, repedezett kerámiaburkolaton is alkalmazható a vízszigetelés megoldására végleges járófelületet alkotva. A
felhordott anyagmennyiség növelésével a repedésáthidaló képesség is nő! A sima felületi kialakítás önmagában is
csúszásmentes, de fokozott igény esetén kvarchomok szórással is érdesíthető. Színes chips szórással egyedi
kialakítású, esztétikus burkolatot készíthetünk.
Tipp: az alapfelületet csiszolással, portalanítással készítsük elő! Erősen porózus felület esetén használjunk
Sikafloor®-156 alapozót! A Sikafloor®-490T víztiszta/átlátszó rugalmas gyanta alkalmazásával a korábbi felületi
megjelenés megtartható!

Sikafloor®-400 N Elastic+

Sikafloor®-490T

Vízszigetelő nemesfa burkolat
- a hajóépítésből az építőiparba!

A hajóépítésben már évtizedek óta bizonyít az úgynevezett „teakfa-deck”
burkolat, mely keskeny nemesfa lapok rugalmas ragasztásán (SikaBond®T55) és a közöttük lévő 5-6 mm-es fuga rugalmas kitöltésén (Sikaflex®-290
DC) alapul. A vízszigetelést a rendkívül rugalmas, kent szigetelő réteg
biztosítja, mely megegyezik a ragasztó anyagával (SikaBond®-T55). Az ilyen
speciális nemesfa padlókat megfelelő olajjal (Sika® Teak Oil) szükséges
kezelni. A felület csúszásmentes (lásd hajófedélzetek!), nagyon tartós, vízzáró
és esztétikus lesz. A rendszer akár meglévő burkolatra is felépíthető, így a
bontás költségei megspórolhatóak!
Tipp: a vízszigetelő réteget minimum 1,5-2 mm vastagságban építsük fel a
megfelelő repedésáthidalás érdekében. A padló szépségét hosszútávon
megőrizheti, ha a Sika® Teak ápoló rendszerrel (Sika® Teak Cleaner tisztító,
Sika® Teak Brightener szín élénkítő) a szükséges időközönként kezeli a
felületet.

Új kerámia burkolat rugalmas vízszigeteléssel – akár bontás nélkül!
Új kerámiaburkolat beépítése esetén akár a meglévő burkolaton, akár az elbontott burkolat
alatti beton aljzaton végezzük el a kent vízszigetelést rugalmas (Sikalastic®-152 2-komp
cementbázisú), vagy extrém rugalmas (SikaBond®-T8 1-komp poliuretán) szigetelő anyaggal
az előírt vastagságban, majd használjunk C2TE S1 kategóriájú csemperagasztót (Sika®
Ceram 203) és CG2 ArW kategóriájú fugázót (Sika® Ceram-520 TG)!
Tipp: szigetelés előtt az esetleges felületi hibákat, kitöréseket javítsuk ki Sika® Minipack®
javítóhabarccsal. A vízszigetelést minden esetben vezessük rá a peremeknél elhelyezkedő
vízorra vagy csatornára. Dilatációk esetén használjunk rugalmas szigetelő szalagot (Sika®
Seal Tape®)

Sika – minden, ami vízszigetelés
Vizes helyiségek vízszigetelő bevonatai
Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107 kétkomponensű rugalmas
szigetelő anyagokkal (3-4kg/m 2) és Sika® SealTape hajlaterősítő
szalaggal, akár meglévő csempe burkolatra is dolgozhatunk!

Sikalastic®-200W egykomponensű,
felhasználásra
kész, rugalmas, kenhető szigetelő fólia nem igényel
keverést, és akár gipszkarton alapfelületen is
alkalmazható. Felhordása után 12 óra elteltével már
burkolható! A bedolgozást ecsettel, hengerrel vagy
glettvassal is végezhetjük. Az alapfelület előkészítésére
ügyeljünk!

Fal nedvesedés/sókivirágzás megszűntetése - SikaMur
Az egyszerű kinyomópisztollyal akár házilagosan is beinjektálható SikaMur ® InjectoCream a falazat fugáiba beszívódva egy vízszintes szigetelő réteget képez,
mely meggátolja a talajnedvesség felszívódását. A fal kiszáradásának felgyorsítását
és a sók megkötését a SikaMur® falszárító vakolattal (min. 2cm vtg) végezzük!

Víztaszító impregnálás – a láthatatlan védelem
A Sikagard®-703 W folyékony, oldószermentes emulzió segítségével a beton, tégla, vakolat
és kő felületeink egyszerűen víztaszítóvá, így tartóssá tehetőek. Alkalmazásával elkerülhető
az alga- és gombaképződés csökkenthető a felület elszennyeződése! A folyadékot ecsettel,
hengerrel vagy permetező segítségével 1-2 rétegben hordjuk
fel a megtisztított alapfelületre! Egyszerű, gazdaságos,
tartós, láthatatlan!

Sika Multiseal® tippek képekben

®
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Teraszragasztás és fugázás
Egyre kedveltebb hazánkban is a különféle kertisétautak,
teraszok fából történő megépítése. Ezek a felületek nem
fagynak fel, optikailag nem érzékenyek a sérülésekre, nem
igényelnek különösebb ápolást, tisztítást, ugyanakkor
meleg,
természetközeli,
emberbarát
környezeti
elemek. Kiképzésük folyamán a legtöbb gondot
a megbízható, tartós rögzítésük okozza, ahol a
költségek mellett az alkalmazandó technológia
egyszerűsége is igen fontos szempont.
A csavarokkal, szegecsekkel történő merev kötésekkel
szemben az oldószer- és vízmentes, tartósan rugalmas,
egykomponensű poliuretán ragasztókkal egy magas
lépéskomfortú halk, rugalmas és csavarfejmentes felületet
kaphatunk. A ragasztó ugyan kisebb szakítószilárdságú,
mint pl. egy jó minőségű saválló csavar, de sávos
ragasztó felhordással lényegesen
nagyobb felületen és erősebben
rögzíthetünk, mint a pontszerű
csavarozással.
Teraszok ragasztásakor a beltéri
sávos ragasztással szemben
nem elegendő csak a ragasztó
használata, hanem szükséges az
öntapadós 3 mm vastag (12 mm
széles és 33 m/tekercs) Sika®
Montageband szerelő szalag
alkalmazása is, ami mintegy távtartóként biztosítja, hogy ne
nyomódjon túlzottan szét a felhordott ragasztósáv, illetve a tapadásjavító Sika® Primer-3 alapozó
folyadék.
Gyengébb fafajok (pl. mélytelített
fenyő) esetében elegendő a
beltéri munkákból már ismert, 12
óra alatt megkötő SikaBond®T52FC egykomponensű poliuretán
parkettaragasztó használata, míg
a keményebb trópusi faburkolók (pl.
cumaru, massaranduba) erősebb
ragasztót igényelnek. Ilyen pl.

a szintén egykomponensű poliuretán SikaBond®-T2,
amelynek a nyírószilárdsága több mint két és félszer
magasabb, mint a parkettaragasztó „testvéreinek”.
Mivel ezek a ragasztók jól tapadnak gyakorlatilag
minden anyagra (fémre, műanyagra, betonra, fára,
kerámiára, üvegre, stb.), akár műanyag, vagy fém profilt is
alkalmazhatunk párnafa helyett.
Sokan nem szeretnének az egyes elemek között légrés
fugákat hagyni. Ilyenkor a hajók fedélzeti borításáról és a
parkettázott vizes helyiségekből ismert, speciálisan hajók
nemesfa burkolatainak fugakitöltésére kifejlesztett, UV- és
fagyálló, Sikaflex®-290DC egykomponensű poliuretán
tömítőanyagot használhatunk, amely kikeményedés után
csiszolható és lakkozható, vagy olajozható.
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Dekoratív, egyedi belső
falfelületek képzése
Izelítő a Caparol Decor
választékából
Hazánkban is régóta forgalomban vannak már a
kül- és beltéri festékeket, vakolatokat, homlokzati
hőszigetelő-rendszereket, dekoratív felületképző
anyagokat gyártó, világszerte ismert német
nagyvállalat, a Caparol termékei.
Környezetbarát anyagai az építőipari bevonatok
teljes skáláját lefedik, a következetes fejlesztések
eredményeként a legjobb minőséget biztosítják.
Az évszázados tapasztalat révén a termékek
alkalmazástechnikája teljesen kidolgozott, minőségi kivitelezést tesz lehetővé.
A festőipar számára kül- és beltérre egyaránt gyárt
alapozókat, gletteket, mészfestékeket, vízüveg
alapú (szilikát-) festékeket, akrilműgyanta- és
szilikondiszperzió kötőanyagú festékeket, valamint
az egyre népszerűbb, kézi munkával teljesen egyedi
megjelenésűvé tehető beltéri, díszítő felületképző
anyagokat.
Az anyagok alkalmazásához igényes munkát vállaló és
arra képes festőmesterek, kivitelező partnerek éppen
olyan fontosak – ha nem fontosabbak -, mint maga a
kiemelkedő minőségű, kézre álló, széles termék- és
szerszámválaszték.
A dekoratív belső bevonatok egy részének segítségével –felhordási technológiájuk révén – olyan,
megismételhetetlenül egyedi felületeket lehet
létrehozni, melyeket, nem nagy túlzás, akár
műalkotásnak is lehet nevezni.
Az ezeket kivitelező szakemberek felkészültségének
biztosításához és szinten tartásához szükség esetén
betanítás, folyamatos anyagismereti tájékoztatás,
gyakorlati bemutatók, valamint az időnkénti
továbbképzés elengedhetetlen.
Az alábbiakban a Caparol dekoratív belső
bevonatrendszerei közül mutatunk be röviden
néhányat.

Capadecor CalcinoDecor

Tiszta márványliszt adalékkal készrekevert, szinte
tetszőleges színben rendelhető, ill. lúgálló pasztával
színezhető, elsősorban fém glettvassal feldolgozható
anyag márványhatású felület előállításához („velencei
stukkó”). Felületébe akár sablonnal kialakított minta
is készíthető.
Száradása után lehetőség van átlátszó védőréteg
felhengerezésére is amely lehetővé teszi párás
környezetben való alkalmazását is.

Capadecor Putz

Építőanyag
Hengerezhető finomvakolat színezett kvarchomok
töltéssel közel 20 féle színkombinációval, rendkívül strapabíró bevonat különösen alkalmas lépcsőházakban, folyosókon edző termekben való kivitelezésre.
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Sylitol Antik-Lasur

Capadecor Metallocryl Interior

Fémes hatással csillogó festék kül- és beltéri alkalmazásra. Ecsettel és gépi szórással is felvihető, színezhető.
Különösen dekoratív megjelenést biztosít üvegszövet
tapétán való alkalmazása.

Szilikát kötőanyagú lazúr bevonat, dekoratív külső
és belső felületek kialakítására. Tetszés szerint
színezhető, ecsettel, hengerrel strukturálható.
Javasoljuk mindenképpen egy – egy funkcionális tér
komplett belsőépítészeti megterveztetését, amely
alapján leginkább biztosítható az összes kiválasztott
minta és berendezési tárgy színharmóniájának
megteremtése.
Kiss Árpád

építész-szakmérnök

