
                   

   Bárki könnyen elvégezheti

   Közepes nehézségű munka

   Nagy nehézségű munka

   Szakértelmet kíván

   Csak szakember végezheti
       

             

Melegburkolatok:

Hagyományos parketta (ragasztott)

Szalagparketta ("összepattintós")

Parafa (falra is rakható)

Padlószőnyeg

Linóleum

Informatikai megoldások

 Előkészítés: 
A fa burkolatokat a lerakás előtt több héttel, minimum 2-3 héttel előbb meg 
kell vásárolni és abban a helyiségben kell tárolni, ahol fel fogjuk használni. 
Ennek oka igen egyszerű: a burkolatnak fel kell vennie a szoba 
hőmérsékletét, nehogy akkor táguljon, vagy menjen össze, amikor már 
leraktuk. A padlószőnyeget nem kell korábban megvenni, de amennyiben le 
akarjuk ragasztani, akkor ki kell teríteni néhány napra, hogy teljesen 
kiterüljön.
   A lerakás előtt a felületet, padlót ki kell egyenlíteni. Ehhez létezik egy 
aljzatkiegyenlítő anyag, amely zsákos kiszerelésben kapható. Ezt vízzel kell  
hígítani, és a pormentesített aljzatra teríteni. 1-2 nap alatt keményre köt, így 
elkezdhetjük lerakni a burkolatot. A padlószőnyeg alatt is érdemes 
kiegyenlítést végezni, kivéve ha már egy meglévő burkolatra tesszük le.
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Hagyományos parketta:
A parkettához vásároljunk minőségi ragasztót, ez garantálja, hogy 
sokáig kitart, és nem fog hamar mozogni, feljönni. És szükségünk lesz egy 
rakás kis ékre, amellyel a parkettát összenyomjuk, amíg teljesen megszárad. 
A falak mentén hagyjunk egy kis rést, amely a későbbi tágulást lehetővé 
teszi, ennek hiányában a parketta fepúposodik, esetleg elreped. A kis 
nyílásokat később saroklécekkel takarjuk el. A lerakás közben ügyeljünk arra, 
hogy a parkettánál keményebb anyaggal ne kalapáljuk, mivel ez meglátszik. 
Egy puha fadarab, léc legyen a parketta és a kalapács között. Amíg a teljes 
parketta ragasztása meg nem szárad, addig nem jó rálépni, mert 
elmozdulhat. A parketta lerakása után még sok munkánk lesz vele, hiszen le 
kell csiszolnunk, és végül lakkozni. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy 
szakszerűen el tudjuk végezni, akkor érdemes szakemberre bízni.

Szalagparketta:
A szalagparketta sokkal inkább felhasználóbarát megoldás, a tervezésénél is 
ez volt a szempont. Itt nem kell ragasztani. Alátét fóliát kell vásárolni hozzá, 
amelyre lefektetjük, és az egyes elemeket egymásba kell "pattintani", ezáltal 
egy összefüggő burkolatot képez. Figyelem! Soha ne kalapáljuk oldalról 
kemény eszközzel, vagy kalapáccsal, mert meglátszik rajta. Mivel a 
szalagparketta sokkal vékonyabb, mint a hagyományos, ezért könnyebben 
sérül, és sokkal gondosabb munkát igényel. Ugyanakkor sokkal könnyebb és 
gyorsabb lerakni. A fal mentén kis rést kell hagyni a későbbi táguláshoz, 
majd takaróléccel elfedni. Amint egy kis részt leraktunk, már rá lehet lépni, 
így gyakorlatilag a szoba bármely oldalánál elkezdhetjük a lerakást. Ezek a 
lapok előre "laminálva" vannak, azaz van rajtuk egy védőréteg. Nem kell  
lakkozni.

Parafa:
Az egyik legszebb burkolat. Különböző méretű és alakú darabokból áll, 
lerakása ennek függvényében változhat. Általában ragasztani kell, és hasonló 
eljárást kíván, mint a hagyományos parketta. De a burkolat kiválasztásánál 
ezt meg kell kérdezni. Az ajánlott lerakási módot kell követni. A felületet

 kezelni kell, és karbantartani, így hosszú ideig megőrzi csodálatos mintáját 
és színét. A parafa hőszigetelő képessége miatt is előnyt jelent más 
burkolattokkal szemben.
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Mire érdemes költeni?

A költségvetésünk nagy 
része mindig a 

minőséget és ne a 
mennyiséget fedezze. 

Az, hogy mire költsünk 
többet, nem csupán az 

ingatlan állapotától 
függ, hanem attól is, 
hogy mi a célunk – 

azaz  meddig akarjuk 
élvezni a befektetett 

időt, pénzt és energiát.
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Padlószőnyeg:
Számtalan szín és minta variációban kapható. Ha a szoba derékszögei nem 
teljesen megfelelőek, akkor 5-10 cm-el nagyobbat kell vásárolni. Kétféle 
lerakási módja van. Az egyik, amikor simán leterítjük a meglévő burkolatra 
vagy a kiegyenlített felületre. Ebben az esetben csak az ajtóknál és a 
szükséges hajlatoknál kell igazítani, esetleg vágni. A széleihez külön kapható 
felragasztható szegély. A másik megoldás a ragasztás. Ez talán a 
legpraktikusabb megoldás. Ragasztócsíkot kell vásárolnunk (kétoldali 
ragasztót), erről a védőrétegeket lehúzva egy kétoldali ragasztócsíkot 
kapunk. A padlóhoz és a szőnyeghez is egyaránt ragad. A leterített és 
eligazított szőnyeget az egyik oldalon kezdjük ragasztani egy csíkkal, majd 1-
1,5 méterenként odaragaszthatjuk a padlóhoz. Végül, ha szükségesnek 
tartjuk, a széleket is leragaszthatjuk. Használhatunk takarólécet, vagy 
műanyag védőcsíkot a szélekre.

Linóleum:
A linóleum lerakása megegyezik a szőnyegpadló lerakásával. 
Amennyiben vékony linóleumot vagy kis darabokból álló burkolatot 
vásároltunk, akkor érdemes teljes felületét leragasztani, és a légbuborékokat 
kiszorítani a lapok közül. A linóleum - anyagát tekintve is - saját ragasztót 
kíván, erre érdemes költeni, hogy a hólyagosodást elkerüljük. Amennyiben 
egy megunt linóleum felületre szeretnénk másik burkolatot rátenni, akkor 
mindenképpen ellenőrizzük, hogy sima és hólyagmentes legyen. Ekkor a fent 
említett szalagparkettát, vagy padlószőnyeget rá lehet tenni. A linóleum 
felületeknél érdemes tudni, hogy a vegyszerek nem tesznek jót neki, így a 
tisztán tartása egy egyszerű felmosó szerrel megoldható. Konyhába nem 
javaslom, mert a leeső forró dolgok nyomot hagyhatnak benne.

Üdvözlettel:
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