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MŰSZAKI ADATLAP
1. A FORTELOCK PVC PADLÓLAP-RENDSZER BEMUTATÁSA
Bemutatjuk az első osztályú PVC padlólap-rendszert A padlólapok modern, energiatakarékos fröccsöntő gépeken készülnek homogén, illetve heterogén kivitelben. A Fortelock
rendszer különböző minőségű új és régi aljzatokra rakható le.
Gondosan megválasztott alapanyaguknak köszönhetően a homogén padlólapokat kiemelkedő kopásállás, vegyi ellenálló képesség és tartós stabilitás jellemzi. Olyan nagy üzemi
terhelésű padlók járófelületeként szolgálnak, amelyek esetében követelmény a standardon

felüli kopásállóság, az ütésállóság és a folyadékok (olajok, oldószerek, stb.) beszivárgásával
szembeni. Az esztétikus megjelenésű heterogén Fortelock Decor padlólapok előnyösen
használhatók üzletekben, lakásokban, közintézményekben, ahol kitűnnek anyaguk tartósságával, könnyű karbantartásukkal és a biztonságos közlekedésre kifejtett kedvező hatásukkal.
Készült a Cseh Köztársaságban.

2. ÚJ PADLÓ LERAKÁSA

2. Nagyobb padlóterhelés (különösen
raklapszállító targoncák használata) esetén
meg kell fontolni a rögzítést vagy a ragasztást (lásd a 2.3. pontot). Először tekintse
meg a tanácsainkat, figyelmeztetéseinket
és garanciáinkat (3. és 4. pont)

5. A padlólapokat a képen látható sorrendben fektesse le, és üsse össze (a padló

6. A szélső padlólapok végső vágásait és
pótlásait (lásd 2.2 pont) csak azt követően
hajtsa végre, ha már minden padlólapot
lerakott. Ideális esetben néhány órával az
alkalmazás követően. A szélső padlólapok
vágása során számoljon min. 10 mm hézaggal mindennemű fixen adott ponttól (pl.
oszlop, polc, fal mentén). Az Eco címkével
ellátott burkolóburkoló lapok esetében min.
rést hagyjon. 15 mm. Ez a hézag rugalmas
tömítőanyaggal tölthető ki, vagy takaróléccel fedhető el.
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A Fortelock lerakása
LIGHT, INDUSTRY, XL
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4. Ha szeretné a felhajtó profilokat pontosan elhelyezni, először fektessen le két sor
padlólapot a vonal mentén, majd a kívánt
helyen csatlakoztassa hozzájuk a felhajtó
profilokat.

8. Örömmel vesszük, ha a lerakást
követően megosztja velünk mind a jó,
mind a rossz tapasztalatait és fényképeit. Az észrevételeit, kérjük, hogy az
info@fortemix.cz. e-mail címre küldje
meg számunkra.

90

3. A padlólapok lerakása előtt először a
földön jelöljön ki krétával vagy lézerrel két
derékszögű vonalat, lásd a képen látható
szaggatott vonalat. A Fortelock Industry-t
és Light-ot a helyiség bejáratától kezdje el
lerakni, a Decor és az Invisible lerakását
a faltól legkevesebb 10 cm-re kezdje el. A
padlólap rejtett csatlakozásokat tartalmazó
oldalát a fal felé fordítsa.

színének függvényében fekete vagy fehér
fejű) gumikalapáccsal. A padlólap külső
sarkaival kezdje, majd haladjon a belső sarkai felé. Nagyon fontos, hogy a járólapok
egymással kölcsönösen derékszögben
álljanak. Fortelock DECOR padlólapok
mintája véletlenszerű, ezért ajánlott
a padlólapokat szétteríteni, összehasonlítani, majd a saját belátása szerint
összeállítani.

˚
90

1. A padlólapokat sík, szilárd felületre
fektesse, és ne felejtse el a lerakás előtt
megfelelően akklimatizálni (lásd a 2.1.
pontot)

A Fortelock lerakása
DECOR, INVISIBLE

7. Az alkalmazást követően ajánlott a Dr.
Schutz cég készítményeit és tisztítószereit
használni, valamint elolvasni a Tisztítás,
karbantartás és fertőtlenítés c. dokumentumot.
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2.1. HŐMÉRSÉKLETI KÖRÜLMÉNYEK ÉS AZ EREDETI ALJZAT KEZELÉSE
HŐMÉRSÉKLETI KÖRÜLMÉNYEK
Ne kezdje meg a padlólapok lerakását közvetlenül a leszállításukat követően. A padlólapokat a lerakásuk előtt az adott helyiség hőmérsékletét figyelembe véve 18-26°C-on mellett
legalább 48 órán át hagyni kell akklimatizálódni. Minél magasabb hőmérséklet, annál gyorsabban akklimatizálódnak a padlólapok. A padlólapokat le kell venni a raklapról, és szét kell
őket teríteni a helyiségben, ahol majd telepítésre kerülnek. Az akklimatizálódási folyamat
megkönnyítése érdekében rakja szét tízes, vagy az XL esetén hatos kötegekre bontva a
padlólapokat. Figyelem, az aljzat hőmérséklete nem csökkenhet + 15 °C alá. A padlólapok
telepítése során, majd lerakásukat követő 24 órában az üzemi hőmérsékletnek (18-26) °C
tartományban állandónak kell lennie, megelőzve ezzel az egyes padlólap elemek hőmérséklettől függő méretváltozását.
Standard hőmérséklet eltérések melletti padlólap-lerakás esetén feltétlenül figyelembe kell
venni a padló mozgását, és legalább 5 mm hézagot kell hagyni a padlólapok és bármilyen fix
pont (pl. fal) között. Ha a padlólapok lerakására csak 15°C alatt kerülhet sor, hagyjon nagyobb

tágulási hézagot a padlólapok és bármilyen fix pont között. Ha a padlólapok lerakására csak
0°C alatt kerülhet sor, vegye fel a kapcsolatot a gyártó üzletkötőjével.
AZ EREDETI ALJZAT KEZELÉSE
A Fortelock padlólapok gyakorlatilag bármilyen sík és sima felületre telepíthetők. Ezért szüntessen meg a padlón minden egyenetlenséget. Egyenetlenségek és lyukak esetén javítsa
azokat ki padlójavító tömítőanyaggal.
A PVC padlóburkoló lapok funkcionális működésének tartós biztosításához elengedhetetlenül fontos az érvényes nemzeti és európai szabványok ajánlásai szerinti hibátlan aljzat.
AJÁNLÁSOK
Ha az építkezési munkálatok még folynak, megfelelő védőburkolattal óvja az újonnan lerakott padlóburkoló elemeket. Elkerülheti vele a nemkívánatos károkat.

2.2. KERÜLETI PADLÓLAPOK VÁGÁSA, LÉCEK TELEPÍTÉSE
Az elem lerövidítéséhez úgy fordítsa a vágott oldalt a fal felé, hogy biztosított legyen a mintegy 10 mm-es hézag. Ezt a hézagot tartsa be minden átmenő, esetleg kapcsolódó szerkezeti
elem esetében (pl. fűtés, más típusú padlóburkolat). A hézagokat utólag takarja el lábazat
segítségével, vagy töltse ki rugalmas tömítőanyaggal.
Az egyes padlólapok könnyű, egyszerű és főleg gyors vágásai érdekében ajánlott pl. FREISS
PF-63 típusú vágógépet/gilotint használni. A Fortelock Light PVC padlólapokat egyszerűen
késsel vághatja. Nehéz, komplikált vágások előtt készítsen sablont. Ha nincs vágója/gilotinja, a padlólap vágásponti felmelegítéséhez használhat forró levegős pisztolyt is, majd
a padlólapot közönséges törhető pengéjű késsel is elvághatja. Különösen a bonyolultabb
kivágásoknál (pl. fűtés, ajtókeretek, fülkék és külső sarkok körül) a vágás sokkal könnyebb a
hőlégfúvó használatával.
A padlólapok eredeti padlólécekkel is kiegészíthetők. A padlólécek Industry termékcsaládba
tartozó padlólapokból készülnek (kivéve az ECO-t), így a műszaki paraméterek megegyeznek a Fortelock Industry csempékkel.
A padlólécek háromféleképpen szerelhetők fel:
a) a talpléc falba csavarozásával és a padlóléc behelyezésével,
b) a talpléc falra ragasztásával és a padlóléc behelyezésével, illetve
c) a talpléc közvetlen falba csavarozásával, padlóléc használata nélkül.

Műszakilag legkevésbé bonyolult a b) telepítés. A talpléc méretét először a helyiség
méretéhez igazítjuk (a szállított hossz 2,5 m). Ezt követően a talplécet felragasztjuk a falra, a
ragasztáshoz ajánlott Den Braven Mamut ragasztót használni, vagy erősen csavarozza be.
Ragasztás esetén az egyes részek behelyezése előtt hagyni kell a ragasztót megkeményedni ( javasolt időtartam 24 óra). Ha a talplécet csavarozza, lehetőség nyílik a léc egyes részeinek azonnali felszerelésére. A padlóléc felső részét a talpléc éle alá helyezzük, és rányomjuk
a falra, hogy a padlóléc alsó (szűkített) része eltakarja a dilatációs hézagot. Fokozatosan
elhelyezzük a padlóléc további elemeit, és ügyelünk a helyes csatlakoztatásokra.
Közvetlen falra csavarozás esetén mérje be a magasságot (9 cm), és csavarozza közvetlenül
a falba. A telepítés során figyelünk a zárak helyes csatlakoztatására.
FONTOS
• Javasoljuk, hogy a falakhoz legközelebb elhelyezkedő vágott padlólapok szélessége
meghaladja a 10 cm-t.
• Az ajtók és sarkok közelében a levágott padlólap felületének nagyobbnak kell lennie
az egész eredeti padlólap felénél.

WWW.FORTELOCK.HU
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2.3. A PADLÓLAPOK RAGASTÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE
Bizonyos fent említett feltételek mellett a Fortelock PVC padlólapokat rögzíteni kell, vagy
hozzá kell ragasztani az aljzathoz.
A rögzítés a padlólapok olyan kiiktatható hozzárögzítése az aljzathoz, amely nagy terhek
áthaladása esetén is megfelelő mértékben garantálja a padlólapok stabilitását. A padlólapok
rögzítéséhez ajánlott UZIN Universalfixierung 6473-at használni. A nedvszívó aljzatok
felszívják a híg diszperziós bevonatot, és csökkentik a csúszásgátló hatást, ezért a ragasztó
felhordása előtt megfelelő alapozóval alapozni szükséges az aljzatot.
A rögzítés olyan vízzel eltávolítható padlóbevonó anyag felhordása a padlóra, amely a
helyükön tartja a padlólapokat.

ELŐNYÖK
• Egyszerű alkalmazás henger segítségével
• Kis fogyasztás
• Egyetlen padlólap vagy akár az egész padló szétszerelése is egyszerű
• A bevonat meleg vízzel eltávolítható, és nem sérti meg az aljzatot
A ragasztás a padlólap aljzattal való tartós összekapcsolásának módja. Standard helyeken
PVC padlóanyagok ragasztására alkalmas, általánosan használt diszperziós vagy oldószeres
ragasztók alkalmazására nyílik mód. Nagy terhelésnek kitett helyeken Uzin KR 430, Bostic
EPONAL PU 456, Murexin PU 330, Dipur Polychem márkájú ragasztókat használata ajánlott.
A ragasztóhasználat és a rögzítés megfelelőségével kapcsolatosan ügyeljen a gyártói
utasítások betartására.

2.3.1. MIKOR KELL RÖGZÍTENI VAGY RAGASZTANI A PADLÓT?
KÖZVETLEN NAPFÉNY
Ajánlott elvégezni a padlólapok ragasztását a közvetlen napfénynek kitett
helyeken. Elsősorban a helyiségek üvegezett részeiről, rakodóterek dél felé
tájolt ajtóiról, mennyezeti bevilágítókról, stb. van szó. A közvetlen napfénynek kitett padlólapok nagyon könnyen felmelegedhetnek és a padló többi
részénél nagyobb mértékben kitágulhatnak.

A rakomány és a kocsi
megengedett max.
együttes súlya:
Négykerekű targoncák
gumiabroncsokkal

< 5 500 kg

< 5 000 kg

< 5 500 kg

< 5 500 kg

> 5 500 kg

FIGYELEM
Az újrahasznosított anyagokból készült padlólapok tágulásra hajlamosabbak, mint a primer nyersanyagokból készülő padlólapok.

Tolóoszlopos targoncák
kemény kerekekkel

< 0 kg

< 0 kg

< 4 200 kg

< 4 200 kg

> 4 200 kg

NEHÉZ KOCSIK ÉS FOKOZOTT TERHELÉSNEK KITETT HELYEK
Egyes villás és raklapozó targoncák zavarhatják a Fortelock PVC padlóburkolat csatlakozásainak tartósságát. Ezek lehetnek kis kerekes nehéz targoncák, nehéz terhek szállítására alkalmas elektromos targoncák, amelyeknél
az akkumulátor a fő meghajtott tengely fölött található. Ha ezt a targonca
típust használja, ajánlott a padlólapok és a targoncák kölcsönhatását
hamarabb megvizsgálni, mint hogy arról döntenének, milyen padlólap típust
használnak és rögzítenek az aljzathoz a tartós használat érdekében.

Raklapszállító targoncák
kemény kerekekkel

< 800 kg

< 500 kg

< 1 800 kg

< 1 800 kg

> 1 800 kg

szabadon lerakáskor

rögzítéskor

ragasztáskor

20 °C-on
25 °C-on
20 °C-on
25 °C-on
felhasználáskor felhasználáskor felhasználáskor felhasználáskor

Megjegyzés: Egyenetlen felületek és/vagy újrahasznosított anyagból készült padlólapok használata esetén
a maximális megengedett terhelhetőség csökkenhet. A táblázatban megadott értékek a Fortelock Industry
PVC padlólapjainak ajánlott felhasználása alapján kerültek meghatározásra.
KÜLSŐ HŐFORRÁSOK ÉS KATALYZÁTOROK
A sütők, kemencék és katalizátorok a padlót intenzíven felmelegíthetik, és ezzel a padlólapok kitágulását
okozhatják. E folyamat megelőzése érdekében a hőforrás közelében lerakott padlólapokat ragassza az
aljzathoz. Akár a sütő előtt, vagy ott, ahol a gépkocsi leparkolásakor katalizátor vagy más hőforrás lesz
megtalálható.

3. JÓTÁLLÁS
A Fortemix cég az itt és a www.fortemix.com, oldalon feltüntetett üzleti feltételeknek
megfelelő következő jótállást nyújtja minden PVC padlólap rendszer esetén a leszállítástól
számított egy (1) évig, illetve a rendeltetési hely szerinti ország kötelező hatályú előírásai
szerinti időtartamig, ha az egy évnél hosszabb időtartamról van szó.
A Fortemix cég minden hibás terméket térítésmentesen cserél ki, ha a hibájuk még a lerakásukat megelőzően kiderül. Ha az ügyfél meg van győződve róla, hogy a hiba csak a lerakást
követően jelentkezett, haladéktalanul tájékoztatja e tényről a Fortemix céget, és lehetővé
teszi a termék leellenőrzését. Ha a Fortemix leellenőrzését követően a Fortemix elismeri,
hogy a termék hibás, és nem vonatkoznak rá a jelen jótállásban feltüntetett korlátozások, a
hibás terméket hibátlanra cseréli.
A Fortemix cég az újrahasznosított anyagokból készült termékek kivételével a gyártás
időpontjától számított 3 év jótállást nyújt a Fortelock Light, Industry, Invisible és XL termékcsaládok termékeire (PVC padlólapok) szürke és fekete szín esetén, valamint hat (6)
év jótállást a többi szín esetén, kivéve az újrahasznosított anyagból készült (Eco jelölésű)
termékeket, amelyek esetében a jótállás a gyártás időpontjától számított két (2) év. Az

újrahasznosított anyagokból készült termékek kivételével felár ellenében a szürke és a
fekete padlólapok esetén a gyártás időpontjától számított hat (6), a többi szín esetében
pedig tizenkét (12) évre hosszabbítható a jótállás.
A Fortemix a gyártás időpontjától számított hat (6) év jótállást nyújt a Fortelock DECOR
termékcsaládok termékeire (PVC padlólapok).
Felár ellenében ez a jótállás a gyártás időpontjától számított tizenkét (12) évre növelhető.
Ha a tulajdonos elégedetlen a termék kopásállóságával, tájékoztatnia kell erről a Fortemix
céget, és lehetővé kell tennie a számára a padló leellenőrzését. Ha az eredeti padló járófelülete kopott, és a padló előírásszerűen került lefektetésre és karbantartásra, a Fortemix
újakra cseréli az elkopott padlólapokat. A csere az ügyfél részéről díjköteles lehet. A díj az új
és a régi padlólapok közötti amortizációs különbséget foglalja magába.
Annak érdekében, hogy az ügyfél jogosult legyen a jelen jótállásból következő térítésekre,
köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban a hiba feltárást követően 90 nappal írásban tájékoztatni a Fortemix céget minden feltárt hibáról. Az értesítés a cég következő címére kerül
megküldésre: Fortemix s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, Cseh Köztársaság.

3.1. E JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK A KÖVETKEZŐKRE:
• A padlólapok nem megfelelő lerakás, éles kerekek, helytelen vagy durva használat,
illetve nem megfelelő tisztítószerek használata vagy karbantartás okozta fizikai sérülései,
égésnyomai, szakadásai.
• Az eredeti és/kicserélt anyag szállítási és lerakási költségei.
• Nedvesség, hidrosztatikus nyomás vagy alkáli anyagok okozta problémák a padló
aljzatrétegében.
• A Fortemix specifikációinak, ajánlásainak és utasításainak meg nem felelő használat,
karbantartás, lerakás.
• Nyilvánvaló hibákkal telepített anyag.
• Nem a Fortemix cég által javasolt ragasztók segítségével végzett padló lerakás.
• A társaság jótállásának írásos kizárása.
• Az eladó vagy képviselője közvetlen vagy feltételezett ígéretei.

MEGJEGYZÉS
Ha nem kerül ettől eltérő módon feltüntetésre, az alább ismertetett eljárások és
ajánlások, illetve jótállások az összes Fortelock padlólap típusra vonatkoznak.

E jótállások kiváltanak minden egyéb kifejezett vagy feltételezett jótállást. A Fortemix cég
nem felel semmilyen a hiba okozta esetleges véletlenszerű vagy utólagos károkért.
A kiterjesztett jótállást a Fortemix cégnek írásban kell igazolnia. A Fortemix semmilyen
felelősséggel nem tartozik a gyártói utasítások és ajánlások be nem tartása miatt felmerült
károkért.
Jelen kézikönyv csak útmutatóként készült. Az információk átadására jóhiszeműen, azonban
garancia nélkül kerül sor, miután annak feltételei a helyszín függvényében különböznek,
és a Fortemix nem képes azokat semmilyen módos befolyásolni.
A Fortemix, s.r.o. nem vállal felelősséget az ajánlott termékek egyikéért sem, mivel az arra
vonatkozó helyes információ, hogy alkalmasak-e a felhasznált termékek az adott alkalmazásra (pl. aljzatminősége, helyszíni és működési körülmények), az adott konkrét (tisztítószer,
ragasztó, simító anyag stb.) gyártó, illetve a padló kivitelezőjének, és nem a padlóburkolat
gyártójának felelősségi körébe tartozik.
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4. TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
Annak érdekében, hogy elégedett lehessen a végeredménnyel, és kiküszöbölhesse a nemkívánatos kockázati tényezőket, valamint hogy a telepítés ne járjon felesleges erőkifejtéssel,
számos tanácsot és figyelmeztetést foglaltunk írásba. Ezek jól jöhetnek, akár belső/külső

terek tervezésével, akár azok kivitelezésével vagy karbantartásával foglalkozik. A Fortelock
PVC padlóburkoló rendszer új padlóhoz vezető gyors útvonal.

1. Egyes gumiabroncs- és keréktípusok idővel a padlólapokon foltokat képezhetnek. Ez az
egyes gumiabroncsokban használt antioxidáns és az alkalmazott vinylben használt lágyító
között fellépő vegyi reakció eredménye. A folt/reakció barna színű, így bizonyos színű
padlólap esetén nem szembetűnő (sötétszürke, fekete, stb.) Az elszíneződéssel és foltokkal
szemben ajánlott kétkomponensű poliuretán záróbevonatot használni (pl. Dr. Schutz márkájú
termékeket). A padló használata során foltok képződhetnek pl. gumiktól, hajfestékektől és
más agresszív vegyi anyagoktól. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi további információkkal állunk a rendelkezésére.

12. A padlólapok kültéri használata nem ajánlatos, és a színek nem UV stabilak. A közvetlen
C spektrumú ultraibolya sugárzás (pl. csíraölő lámpák, közvetlen napsugárzás) a felület
fokozatos degradálódásához vezet, ami a padlólapok színének visszafordíthatatlan megváltozását eredményezi.

2. A padlóburkolat jobb olvashatósága, kinézete és tartóssága érdekében ajánlott a Dr.
Schutz készítményeinek és tisztítószereinek használata.
3. Az ECO termékcsalád újrahasznosított elektromos vezetékekből készült padlólapja
(ECOgrey, ECOblack) nem egységes színvilágúak, és az említett elektromos vezetékek
tartalmazta anyagokat, például rezet, alumíniumot, kadmiumot, ólmot tartalmazhatnak. Az
Eco padlóburkoló lapok felülete a belépő Eco anyag felhasználása miatt slírek, ezüstöző
hatás és diszpergált apró részecskék formájában vizuális hibákat tartalmazhat, ezek azonban
semmilyen módon nem korlátozzák a burkolólapok funkcionalitását. Ezen kívül a REACH
rendelet XVII. melléklete szerinti korlátozások, valamint a REACH rendelet XIV. melléklete
szerinti kötelező autorizálás alá eső DEHP ftalátot (EC 204-211-0; CAS 117-81-7) tartalmazhatnak. Normál körülmények között a termékeinkből nem szabadul fel jelentősebb mennyiségű
ftalát. A termék ftalát tartalma 0-5 % koncentrációjú lehet. Kérjük, hogy a padlólapok lerakása során vegyék ezt az információt figyelembe, és elsősorban ipari, illetve mezőgazdasági
célra használják őket.
4. Az aljzatnak teljesíteni kell a PVC padlók lerakására vonatkozó helyi szabványok követelményeit.
5. Beltéri felhasználásra szánt padlóburkoló anyagok. Aláragasztás esetén tilos a padlólapokat talajvíz ellen megfelelően nem szigetelt helyiségekben lerakni. Kerülje a nedvesség
behordását (pl. nedves cipő, vízzel teli vödör kiömlése) a lerakásra előkészített rétegre.
6. Ne tegye ki a padlólapokat 24 óránál hosszabban víz, sem tartósan 75%-nál nagyobb
relatív páratartalmú környezet hatásának. A padlólapok üzemi feltételei: levegő hőmérséklet
+10°C-tól +35°C-ig, levegő relatív páratartalma (50 ± 10) %.
7. Kerüljék a PVC-nél nagyobb keménységű anyagból készült, éles élekkel rendelkező
tárgyak mozgását a padlófelületen. A kavicsok, homokszemek, bútorlábak, háziállatok
karmai a felület károsodását okozhatják. Szereljenek védőprofilokat az éles vagy szöget
bezáró sarkokkal rendelkező tárgyakra. Ne tologassák felemelés nélkül a raklapokat. Ezzel
megelőzhetik a padló megkarcolódását.
8. Görgős székek használata esetén „W“ típusú - kemény magot körülvevő puha műanyag görgőket, vagy mobil bútordarabok alatt használt védő PET alátétet használjanak. Lássák
el a bútorlábakat puha műanyagból készült csúszó védőelemekkel, filc párnákkal stb., és
rendszeresen ellenőrizze a működőképességüket.
9. Ha a PUR felület védőrétegét megkarcolják olyan mozgó bútordarabok, amelyek
esetében a padlóval érintkező részeket nem védik megfelelő védőeszközök, a padló megkarcolódása nem reklamálható.

13. Az olyan megelőző jellegű intézkedések betartása, mint a megfelelően méretezett és
hatékony tisztítózónák, valamint a megfelelő kezelő- és tisztítóeszközök használata, jelentős
mértékben hozzájárul a padlóburkoló lapok minőségéhez és élettartamához.
14. A hegesztőzsinóros forró levegős hegesztés vagy a hideghegesztés a padlólapok közötti
hézagok tökéletes tömítésének és illesztésének szükségessége esetén ajánlott. Ragasztó
használata esetén a padlót csak annak megszilárdulását követően hegeszthető és tehető ki
üzemi terhelésnek.
15. Sajnálatos módon nem vagyunk képesek garantálni a színek 100%-os állandóságát,
különösen a termékek egyes gyártási tételei esetén. A lerakást az egyes gyártási tételekhez
kell igazítani.
16. A Wood mintázatú Fortelock Home Decor padlólapok gyártási folyamata nem teszi
lehetővé az egyes padlólapok automatikus összeillesztését úgy, hogy a véletlenszerűen
kiválasztott padlólapok famintázata tökéletesen egymáshoz illeszkedjen.
17. A padlólapok úgy kerültek megtervezésre, hogy kivételes tartósság jellemezze őket, és
könnyű legyen a lefektetésük. Ezt az egyedi csatlakozásokkal és a gyártási módszerrel értük
el. Ez a gyártási módszer azt eredményezheti, hogy a (Fortelock Industry, Light) padlólapokon a közepétől a szélek felé haladó fröccsöntési nyomok láthatók.
18. Annak ellenére, hogy egyes padlólapok a vízvisszatartás elkerülése érdekében egyedi vízelvezető rendszerrel rendelkeznek, számolni kell azzal, hogy a nedvesség bejuthat a lapok
illesztéseibe, és ezt az információt fel kell tüntetni az objektum specifikációi között.
19. Kérjük, hogy használat előtt ellenőrizzék le a www.fortemix.com oldalon, hogy rendelkeznek e az aktuális műszaki dokumentációval.
20. Az összekapcsolt padlólapok sarkainak jobb összetartása érdekében ajánlott a
következő padlólapot mindig 90 fokkal elforgatni az előző padlólaphoz képest. A tájolást
megkönnyíti a padlólap alján megjelenített logó. Tartsák be az említett eljárást a lerakás
egész folyamata során.
21. A karbantartással kapcsolatos részletesebb információkat a következő című dokumentumban találják: Tisztítás, karbantartás és fertőtlenítés
22. A gyémánt mintájú padlólapok raklapra helyesése esetén a minta belenyomódhat a
környező padlólapokba. Ez a tényező nincs kihatással a padló műszaki tulajdonságaira,
kizárólag vizuális jelenségről van szó.
23. A Fortelock PVC padlólapok olajokkal, benzinnel és egyéb kőolaj eredetű termékekkel
szembeni fokozott ellenálló képessége ellenére ezen anyagok kiömlése esetén a padlólapokat először meg kell tisztítani.

10. Soha ne lépjék túl a megengedett 5 MPa nyomású pontterhelést.
11. Az izzó és füstölő tárgyak visszafordíthatatlanul megváltoztathatják a padlólapok színét
és szerkezetét. A sötét, illetve színes gumiból készült termékek (gumikerekek, készülék-alátétek, cipőtalpak, stb.) tartósan a padlóval érintkezve visszafordíthatatlanul megváltoztathatják a járóréteg színét, ami az érintkezési pont megsárgulásával, megbarnulásával vagy akár
megfeketedésével járhat.
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MŰSZAKI ADATLAP

5. A FORTELOCK PVC PADLÓLAP RENDSZER MŰSZAKI PARAMÉTEREI
A Fortelock padlólapok esetében a ČSN EN 14041 harmonizált szabvány szerinti eljárást betartva kötelező az EP és Tanács 305/2011 sz. rendelete („CPR”) szerinti tanúsítás.
A termékkel és egyes verzióival kapcsolatos részletes információkat a katalógusban vagy a következő weboldalon találja: További tájékoztatásért kérjük keresse az eladó.
Fortelock PVC padlóburkoló lapok

Norma
LIGHT

Sor

INVISIBLE

INDUSTRY

BUSINESS DECOR

HOME DECOR

XL

SOLID DECOR

Termékszámok – padlólap

2050 – gyémánt
2060 – bőr
2080 – érme

2010 – gyémánt
2020 – bőr
2040 – érme

2030

2230

2110

2120

2130

Termékszámok – felhajtó profilok

2015 – gyémánt
2025 – bőr
2045 – érme

2015 – gyémánt
2025 – bőr
2045 – érme

2035 – típus A
2034 – típus B
2033 – típus C
2032 – típus D

2235

2115 – típus A
2114 – típus B
2113 – típus C
2112 – típus D

2125 – típus A
2124 – típus B
2123 – típus C
2122 – típus D

2135 – típus A
2134 – típus B
2133 – típus C
2132 – típus D

Termékszámok – sarkok

2016 – gyémánt
2026 – bőr
2046 – érme

2016 – gyémánt
2026 – bőr
2046 – érme

2036– típus A
2037 – típus B
2038 – típus C
2039 – típus D

2236

2116 – típus A
2117 – típus B
2118 – típus C
2119 – típus D

2126 – típus A
2127 – típus B
2128 – típus C
2129 – típus D

2136 – típus A
2137 – típus B
2138 – típus C
2139 – típus D

Termékszámok – lécek

2011 – gyémánt
2021 – bőr
2041 – érme

2011 – gyémánt
2021 – bőr
2041 – érme

Felhasználási terület
(ČSN EN ISO 10581 és
10582 szerinti besorolás)

üzleti és lakás célú
terek, garázsok,
műhelyek (32,33
terhelési osztályú
üzleti célú felhasználás)

ipar, nagy
terheléssel járó
raktározás (42,43
terhelési osztályú
ipari felhasználás)

üzleti és lakás célú üzleti és lakás célú lakások – standard
terek, garázsok,
terek, garázsok, használatú lakás célú
műhelyek, ipar, nagy műhelyek (32,33 helyiségek 22. oszt.,
terhelési osztályú
32, 33. oszt. üzleti
terheléssel járó
raktározás (42,33
üzleti célú
célú felhasználás
terhelési oszt, üzleti
felhasználás)
célú felhasználás)

33, 34 oszt. üzleti
célú felhasználás
vagy
41. oszt. ipari
alkalmazás

Csatlakozásos padlólap mérete 1

510,5 × 510,5 mm

468 × 468 mm

653 × 653 mm

472 × 472 mm

Tényleges lefedettség 2

496,5 × 496,5 mm

453 × 453 mm

639 × 639 mm

456 × 456 mm
heterogén padlólap

homogén padlólap

Típus

2,2 kg

1,6 kg

Súly (± 10 %) *

bőr/gyémánt/érme

Felület

bőr/gyémánt/érme

Vastagság

Méretstabilitás *
Kémiai ellenálló-képesség
Tűzzel szembeni reakció *
Baktériumokkal szembeni
ellenálló-képesség
Keménység *
Alakváltozás statikus terhelés után *
Kerekes székek hatása
Kopásállóság *
Csúszásgátlás
Egyenesség, derékszögűség,
hossz

1,9 kg

2,1 kg

Fatra DOMO

Fatra Novoﬂor Extra

ČSN EN ISO
24340
ČSN EN ISO
23999
ČSN EN ISO
26987
ČSN EN ISO
13501-1+A1
ČSN EN ISO
846
ČSN EN ISO
868
ČSN EN ISO
24343-1
ČSN EN ISO
425
ČSN EN ISO
660-2
DIN
51130:2014-02
ČSN EN ISO
24342

2,6 kg
Tarkett Premium
Collection

kígyóbőr
PUR

PVC

Felületi réteg

Járóréteg vastagsága

2,3 kg

1,7 kg
PVC

Járóréteg

42, 43, osztályú
ipari alkalmazás

7 mm

6,7 mm

7 mm

6,7 mm

4 mm

6,5 mm

4 mm

0,2 mm

6,5 mm
0,8 mm

2 mm

≤ 0,4 %
jó
Bfl-s1
megfelel
92±3 Shore A
< 0,1 mm
megfelelő
T
R10

R9

névleges hossz <=±0,20%
>5 (sérülés nélkül) (ČSN EN 20105-A02)

Színállandóság mesteséges fényben

≥ 6 (ČSN EN ISO 105-B02)
akár 12 év

Jótállás
5

4

db/1 m2
Nyomószilárdság *
Elektrosztatikus tulajdonságok

ČSN EN ISO
604-1
ČSN EN
1815

2,5

5
520 kg/cm

< 2 000 V

* nem garantálható az újrahasznosított anyagól készült padlólapok esetén
Sarok

Fortelock

145 × 145 × 7 mm

1
2

PADLÓLÉC

B

A

Sarok XL
145 × 145 × 4 mm

B

Sarok DECOR
145 × 145 × 6,5 mm
Sarok INVISIBLE

1
2

145 × 145 × 6,7 mm

510,5 × 100 × 7 mm

Fortelock
LIGHT

Fortelock

Felhajtó profil
510,5 × 145 × 7 mm

A

90 mm

INDUSTRY
XL

30 mm

D
TELEPÍTÉS
IRÁNYA

INVISIBLE

Felhajó profil DECOR

Felhajtó profil XL

472 × 145 × 6,5 mm

653 × 145 × 4 mm

C

2
1

Fortemix s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ
tel: +420 558 63 83 14, e-mail: info@fortelock.cz

DECOR

C

D

Felhajó profil INVISIBLE
468 × 145 × 6,7 mm

Dokumentum száma: ED 210-10-02
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