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Már a lerakásnál látni fogja, hogy 

mit jelent a Meister minőség.  
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A MEISTER minőség nem csak a termék tartósságát 
jelenti, és ez már a padló lerakásánál is 
megmutatkozik.  

A Meister padlók lelke a rendkívül formatartó HDF 
hordozóréteg, ami biztosítja, hogy csendesebbek és 
tartósabbak legyenek. Lerakásuk klikkrendszerrel 
történik, mely a szálak mérete szerint változó: ez 
lehet a Meister által kifejlesztett Masterclic Plus, vagy 
a hagyományos Uniclic rendszer. A korszerű rögzítési 
technika, illetve a méretpontos gyártás miatt 
könnyű, és problémamentes a Meister padlók 
lerakása.   

GRATULÁLUNK! 
 
Hogy Ön is a MEISTER minőséget választotta 
otthonába. 
 
Használati útmutatónk elolvasásával  hozzájárulhat 
ahhoz, hogy minél tovább lelje örömét MEISTER 
padlójában. 
 
A termékkel kapcsolatos tapasztalatát szívesen látjuk 
bármikor, észrevételeit a padlo@mantu.hu e-mail 
címre küldheti.    
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ELŐKÉSZÜLETEK, A BURKOLANDÓ FELÜLET KIALAKÍTÁSA ÉS EGYÉB 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

ELŐKÉSZÍTÉS 

Kibontás előtt érdemes a padló csomagokat egy min. 
15 C°, de lehetőség szerint inkább 20 C° 
hőmérsékletű helyiségben 2 napra (télen 3-4 napra) 
letárolni. A relatív páratartalom kb. 40-60% legyen, 
tehát semmiképp ne frissen festett, vagy tapétázott 
helyiségbe tegyük a csomagokat.   

Új építés esetén először a külső nyílászárókat kell 
beépíteni, majd üzembe helyezni a fűtést, és az előírt 
hőmérséklet, valamint a páratartalom elérésekor 
lehet elkezdeni a padló akklimatizációját és 
lerakását.  A festést a burkolás előtt kell elvégezni.  

Ahhoz, hogy megőrizze MEISTER padlója jó állapotát, 
valamint, hogy a padló kellemes lakóérzetet 
biztosítson, érdemes min. 20 C° körüli belső klímát, 
és 50-60% páratartalmat biztosítani.  

Amennyiben a fűtési időszak alatt a relatív 
páratartalom tartósan a kívánt érték alá süllyed, a 
padlóburkolat extrém kiszáradásának elkerülése 
érdekében, légnedvesítő berendezés alkalmazását 
ajánljuk. A berendezést a fűtési szezon megkezdése 
előtt kell üzembe helyezni. 

A Longlife parketták, a Lindura padlók, a parafa 
padlók, a Nadura padlók és a linóleum padlók 
természetes alapanyagú termékek. Ezért a szín és 
erezetbeli különbözőségek a termék 
természetességének a kifejezői. Kérjük, hogy az 
egyes paneleket a lerakás előtt alaposan vizsgálja 
meg, az esetleges felületi hibák felfedése érdekében. 
A már felhasznált termék esetén az ilyen jellegű 
reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. 

A Longlife hajópadló optikájú felületét tudatosan 
alakították ki véletlenszerű fugaelnyílásokkal, 
repedésekkel. Lerakás előtt szortírozni kell az egyes 
lapokat és a fektetési sorrendet az egyes darabok 
képe szerint kell meghatározni. 

Fontos információ linóleum padlókhoz  

A linóleum padlók 100%-ban természetes 
anyagokból készülnek.  A szükséges keménységi és 
rugalmassági arány a szárítókamrában alakul ki.  

A felületen a szárítás során sárgás árnyalat alakul ki, 
ez az un. sötétkamra réteg. Ez a réteg UV, ill. 
napfény hatására eltűnik.  

E folyamat időtartama a fény intenzitásától függ. A 
felület eredeti színe csak a folyamat lezárulása után 
tűnik elő. Ez elkerülhetetlen és a természetes 
alkotórészek jelenlétének a jele. A világos színekben 
intenzívebb a színeltérés mértéke. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a  
termékmegnevezésen szerepel az „S” jelölés, ez az 
integrált, gyárilag a termékre kasírozott lépészaj 
csökkentő (Silence) rétegre utal. Ebben az esetben a 
termék alá kizárólag párazáró fóliát kell fektetni. 

 

 

A BURKOLANDÓ FELÜLET 

A lerakáshoz a felületet az érvényes szabványi 
előírások betartásával kell kialakítani. Különösen 
fontos, hogy az alapnak száraznak (ásványi 
alapoknál a nedvességtartalom <2%, vízmentes 
esztrich esetén <0,5%), síknak, szilárdnak és 
tisztának kell lennie. 

A 2 mm/fm mértékű egyenetlenségeket ki kell 
egyenlíteni. Minden ásványi alapra (kivéve: öntött 
aszfalt esztrich) 0, 2 mm vastagságú párazáró fóliát 
kell teríteni, a széleken min. 20 cm átfedéssel. Olyan 
helyiségeknél, ahol nem biztosítható a megfelelő 
párazárás, (pl. nem alápincézett helyiségeknél) min. 
1,2 mm vastag műanyag fólia, vagy Meister Duo-
Guard lerakása szükséges. 

A fóliacsíkokat átlapolva kell lefektetni és egymáshoz 
ragasztani. Hogy megvédjük a padlót a nedvességtől, 
a fóliát teknőszerűen kell fektetni, azaz kb. 3 cm 
magasságban fel kell húzni a falra, úgy, hogy a fólia 
a láblécek felrakása után azok háta mögé kerüljön.  

A Meister padlóburkolatokat le lehet rakni meglévő 
burkolatokra is, mint pl. PVC-, linóleum-,tűfilc-, vagy 
rövid szálú (max.6 mm) szőnyegpadlóra. Azonban 
higiéniai okokból ajánlatos a régi burkolatot 
(különösen, ha szőnyegről van szó) eltávolítani.  

Amennyiben a burkolás mégis a régi felületre 
történik, a szőnyegre párazáró fóliát kell fektetni. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A padlót úsztatva, ragasztás nélkül kell lerakni. A 
Masterclic Plus előfeszített klikkrendszer gyors, 
egyszerű fektetést tesz lehetővé. A rövid élek 
összezáródását mindig a következő sor aktiválja 
mechanikusan. A technológiának köszönhetően a 
panelek maguktól kapcsolódnak, ami jelentősen 
megkönnyíti a burkolómunkáját. 

Ha a burkolt felület hosszabb, vagy szélesebb 10 
méternél (a PS 400 parketta esetében 6 méternél), 
dilatációs fuga kialakítása feltétlenül javasolt, melyet 
a megfelelő dilatációs profillal kell áthidalni. Ugyanezt 
az ajtók környezetében, és az átjáróknál is 
figyelembe kell venni. 

A szomszédos helyiségeket minden esetben 
burkolatváltó sínnel kell elválasztani egymástól. 

A végzáró profilt alkalmazhatjuk magasabb határoló 
szerkezetekhez (pl. küszöb, csempe, erkély ajtó) 
való csatlakozáshoz is. Lásd Meister profilléc 
választék. A lépcsőfokok kialakításához a lépcsőzáró 
élprofil használható.  

A Silent Touch design padlóhoz használt Star lábazati 
léc esetében szintén legalább 6 mm dilatációs fuga 
kialakítása javasolt. 

Az ajtótokok mellett keletkezett hézagokat szintén be 
kell takarni, vagy a fa tokot kell rövidebbre vágni. 
Szükség esetén az ajtólapot is rövidíteni kell. 
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Burkolásnál figyelni kell arra, hogy minden oldalon a 
falaknál 10 mm (fa padlók, és Lindura padlók esetén 
15 mm) dilatációs hézag maradjon. Ezt a távolságot 
minden oszlopnál, fűtéscsőnél, fém ajtótoknál tartani 
kell. 
 
A fa tokok bizonyos esetekben rövidíthetőek. Ehhez 
fektessünk le egy panelt a tok mellé, mintával lefelé, 
majd annak mentén vágjuk le a tok alját. 
 
Hogy az előszobai padlóburkolatot megvédjük a 
szennyeződéstől, és a mechanikai sérülésektől, 
érdemes a megfelelő védelemről (szőnyeg, lábtörlő) 
gondoskodni. Így azt is megakadályozzuk, hogy a 
durva szennyeződések, kőszemcsék bejussanak az 
otthonunkba. 
 
A szék és bútorlábakat érdemes filc padlóvédővel, a 
görgős irodai székeket és gurulós szekrényeket pedig 
a szabványoknak megfelelő puha görgőkkel kell 
ellátni. Erősen igénybe vett helyiségeknél (irodai 
bejárati terek) javasoljuk további koszfogó 
szőnyegek használatát is. 
 
A MEISTER Nadura padló kivételesen strapabíró, és 
magas kopásállóságú felülettel rendelkezik, így a 
hagyományos hidegburkolatokkal szemben nem 
jellemző rá a használat során kifényesedő felület 
azokon a helyeken, ahol a legtöbbet közlekedünk 
rajtuk.  
 
Lerakáskor ajánlott az egyes paneleket, a fény 
beesési irányához képest párhuzamosan elhelyezni. 
Keskeny, ill. hosszú helyiségek esetén a lerakási 
irányt a helyiség adottságainak megfelelően kell 
meghatározni. Így elérhetjük, hogy pl. a keskeny 
helyiségek keresztirányú burkolással szélesebbnek 
tűnjenek. 
 
Figyeljünk rá, hogy direkt napsugárzásnál, vagy 
intenzív mesterséges fénynél minden padlótípus 
felülete kivilágosodhat az érintett területeken. 
 
Kérjük, először ellenőrizze, hogy milyen alátét 
anyagokra van szükség. 
 
A Silence zajcsökkentő réteg nélküli padlópanelek alá 
csillapítórétegként Meister habfóliát alkalmazzon.  
 
(A Meister Silence 25 DB, Meister Silence 15 DB, 
vagy a Meister Duo-Guard termékhez nem szükséges 
a 0,2mm vastag párazáró fólia használata.)

 
 
Amennyiben más típusú zajcsökkentő réteget 
alkalmaz, akkor  az megfelelő nyomás 
stabilitással (nyomás erősség értéke ≥ 15 kPa, 
erősen igénybe vett helyiségekben ≥ 60 kPa) 
és 1-3 mm vastagsággal kell, hogy 
rendelkezzen.   
  
A Silent Touch design padló esetében alapból ≥ 
60 kPa nyomás stabilitás szükséges. 
  
Ha szükséges vágnia az egyes elemekből, ügyeljen 
rá, hogy ha dekopír fűrészt használ, akkor a panelek 
dekor oldala legyen felül, ha pedig körfűrészt, akkor 
a panelek dekor oldala legyen alul. 
 
A Lindura és Nadura padlók vágásához 
keményfém, vagy gyémánt hegyű fűrészlap 
szükséges. 
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LONGLIFE PARKETTA ÉS LINDURA FA PADLÓ LERAKÁSA  
MASTERCLIC PLUS TECHNIKÁVAL

 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kézi, vagy elektromos fűrész 

Lindura padló esetén fémvágó, vagy gyémántfejes fűrészlap 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

1. lépés 
Az első padlóelemet féder oldallal a fal felé, a helyiség 
bal sarkában kell elhelyezni úgy, hogy távtartók 
segítségével a fal és a padló között 15 mm hézagot 
biztosítsunk. Az első sorba kerülő minden 
padlópanelről le kell vágni a hosszanti oldali fédert. 
(9. oldal Kép 1.) 
 
2. lépés 
Helyezze a következő egész panelt az előző mellé, 
úgy, hogy az pontosan illeszkedjen. (9. oldal Kép 2.) 
Folytassa a lerakást a sor végéig ugyanígy. Ajánlatos 
az egyes paneleket a fektetés előtt a kívánt színnek és 
struktúrának megfelelően előválogatni. 
 
3. lépés 
Minden sor utolsó paneljét úgy kell elhelyezni, hogy 
legalább 15 mm hézag maradjon a falnál. (9. oldal 
Kép 3.) 
Ha a levágott, megmaradt darab eléri a 40 cm-t, 
felhasználható a következő sorban kezdő darabként. 
 
4. lépés 
Ügyeljen arra, hogy az első sor fektetése egyenesen, 
a fallal párhuzamosan történjen. 
A második sor első padlópaneljét vágja kb. 80 cm 
hosszúra. Illessze a panel féderét az előző sor kezdő 
elemének a nútjába olyan mélyen, amennyire 
lehetséges, és nyomja a panelt egy határozott le-és 
befelé irányuló forgató mozdulattal lassan lefelé. (9. 
oldal Kép 4.) A panelnek fixen bele kell illeszkednie 
az előző sorban levő panelbe. (9. oldal Kép 5.) 
 
5. lépés 
Ezután kell a panelt a helyére klikkelni. (9. oldal Kép 6.) 
A Masterclic Plus kötéstechnika lényege, hogy a rövid 
oldalak műanyag csappal történő összezáródását mindig a 
következő sor illesztése aktiválja mechanikusan.  
Ne felejtsen el minden kötést ellenőrizni. 
 
6. lépés 
Így folytassa a padló fektetését sorról sorra.  Ügyeljen rá, 
hogy az egyes sorok rövid oldali illesztései között a sorok 
végén min. 40 cm távolság legyen. (9. oldal Kép 7.)

7. lépés 
Az utolsó sor lerakásához használjon egy maradék darabot, 
hogy meghatározza a beszabandó felület méretét. (a falnál 
ne feledje a 15 mm hézag kialakítását sem.) 
 
8. lépés 
Jelölje be a panelen, hogy mekkora méretre kell vágni, 
majd egy maradék darab segítségével be kell tolni a rövid él 
nútjába a műanyag rögzítő csapot. (9. oldal Kép 8.) 
 
9. lépés 
A padló vágását a rövid nút oldalon kezdje.(9. oldal Kép 
9.) Miután levágta a darabot, a szintén méretre vágott 
műanyag rögzítő csapot újra be kell helyezni a rövid oldali 
nútba. (9. oldal Kép 10.) 
 
10. lépés 
Az utolsó sor fektetését kezdje a jobb oldali sarokban. 
(Távolság a falnál kb. 15 mm legyen.) Illessze a darabot 
a helyére. A sor összes elemét ugyanígy fektesse le, azaz a 
hosszanti oldalt klikkelve, a rövid oldalt pedig illesztve. (9. 
oldal Kép 11.) 
 
11. lépés 
Aktiválja az utolsó sor rövid oldali lezárásait. A fal felé kiálló 
(9. oldal Kép 12.) műanyag stifteket behúzóvas 
segítségével tolja be a helyére a nútban. (9. oldal Kép 
13.) 
 
12. lépés 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a távtartó ékeket a fal 
mellől. Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését. 
 
VISSZABONTÁSHOZ az egész sort hosszában 
egyben kell kifordítani (9. oldal Kép 14.) Ezután 
lehet a rövid oldali éleket egyenként kiakasztani 
egymásból. (9. oldal Kép 15.) Ha a bontott anyaggal 
újra burkolni akar, az előzőleg kivett fekete rögzítő 
stifteket újra be kell illeszteni a helyükre. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

9 
 

 

 

 



 

 

10 
 

LONGLIFE PQ 500 PARKETTA LERAKÁSA QUADROCLIC TECHNIKÁVAL 
 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kézi, vagy elektromos fűrész 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

 
 
Általános utasítások 
A padlót úsztatva, ragasztás nélkül kell fektetni. A 
speciálisan kifejlesztett Quadroclic illesztési technika gyors 
és biztonságos munkát tesz lehetővé.  
 
A termék négyzetes alakjának köszönhetően sakktábla 
mintájú padlót kapunk végeredményül (11. oldal Kép. 7), 
de természetesen egyéb lerakási módok is léteznek. (11. 
oldal Kép. 8) 
 
Ha a burkolandó felület hosszabb, vagy szélesebb 10 
méternél, dilatációs hézagot kell hagyni, melyet áthidaló 
profillal kell letakarni. 
Dilatációs fugát kell kialakítani az ajtónyílásokban, 
átjárókban, és a szabálytalan alakú terekben is. 
 
1. lépés 
Kezdje a burkolást egy egész panellel a helyiség bal 
sarkában, vagy szükség esetén a sor első és utolsó lapját 
szabja méretre, hogy a lerakott sor képe szimmetrikus 
legyen. Az első panelt az 1. kép (11. oldal) szerint fektesse 
le. 
Az első panelt egyik nútoldalával a fal felé, másikkal a 
helyiség felé helyezze el. Távolítsa el a fal felé eső nútot a 
fal melletti panelekről. A távtartók segítségével a fal és a 
padló között 15 mm hézagot biztosítson. 
(Kép 1.) 
 
2. lépés 
Forgassa el 90 fokkal a második panelt az elsőhöz képest, 
így a mintázatuk merőleges lesz egymásra. (Kép 2-3.)  
Nyomja a panelt egy határozott le-és befelé irányuló 
forgató mozdulattal lassan lefelé. (Kép 4.) Ne feledje 
el a fal felé néző összes nútot levágni a panelekről, 
hogy a 15 mm-es dilatációs hézagot biztosítani 
lehessen. 
 
3. lépés 
Minden sor utolsó paneljét úgy vágja meg, hogy a fal 
és a padló között 15 mm hézag maradjon. Amennyiben 
szimmetrikus mintázatot szeretne kialakítani, a paneleket 
ennek megfelelően kell elosztani, és levágni. 
 
4. lépés 
Ügyeljen rá, hogy az első sor fektetése a falhoz 
képest egyenesen történjen. Folytassa a második 
sor első paneljével, amit 90 fokkal elforgatva tegyen 
le az előzőhöz képest. Nyomja a panelt egy 
határozott le-és befelé irányuló forgató mozdulattal 
lassan lefelé. (Kép 4.) 

 
  
5. lépés 
A következő egész panelt csatlakoztassa az előző 
sorban lévő elemhez a kiálló alsó nút segítségével. 
Tolja neki egészen és csak ezután nyomja egy 
határozott le-és befelé irányuló forgató mozdulattal 
lassan lefelé. (Kép 5.) Ha a panel megfelelően 
csatlakozott, ütőfa és kalapács segítségével a külső 
szélétől befelé haladva üsse finoman az oldalsó 
elemhez. (Kép 6.) Ha nincs elegendő hely, hogy 
ütőfát használjon, egy behúzóvas segítségével tudja a 
helyére tenni az elemet. 
 
6. lépés 
Csatlakoztassa a következő panelt az előzőhöz, majd 
szintén kívülről befelé haladva az ütőfa segítségével 
kalapálja a helyére. Ügyeljen a panelek 90 fokos 
elforgatására. (Kép 6-7.) Ezzel a módszerrel folytassa a 
lerakást sorról sorra. 
 
7. lépés 
Az utolsó sor lerakásához egy maradék darab segítségével 
mérje le a szükséges szélességet. Ügyeljen a 15 mm 
dilatációs hézagra.  
 
8. lépés 
Távolítsa el a fal mellől az ékeket. Az utolsó panel lerakását 
követően lehet rálépni a padlóra. A körbefutó dilatációs 
hézag elfedésére alkalmazza a Meister furnérozott 
szegőléceit.  
 
VISSZABONTÁSHOZ az egész sort hosszában egyben kell 
kifordítani. Ezután lehet a paneleket egyenként kiakasztani 
egymásból. A kötések sértetlenek maradnak, így bármikor 
újra felhasználhatja az elemeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nézze meg videón a szerelést  
 
Másolja be az alábbi linket, vagy okostelefonjával 
szkennelje be a QR kódot, hogy megnézhesse az 
összeszerelést videón. 
 
http://www.meister.com/de/service/service- 
center/verlege-und-pflegeanleitungen/ verlegeanleitung-
parkett-pq-500.html 
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LONGLIFE PS 400 PARKETTA LERAKÁSA UNICLIC TECHNIKÁVA

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kalapács 

dekopír fűrész, vagy körfűrész 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

colostok 

behúzóvas, ütőfa 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

 
Átlós halszálkakötés 
Zsinór segítségével rajzolja elő a fektetési vonalat, hogy 
minden falnál egyenletes távolságot kapjon. (13. oldal 
Kép 1.) 
 
Kezdje a burkolást a helyiség egyik sarkában. Az első darab 
mindkét oldaláról le kell vágni a fédert. A második darabnak 
csak a hosszanti oldali féderét kell eltávolítani. Forgassa a 
2-es panel rövid élét a 1-es panel hosszanti oldali nútjába. 
(13. oldal Kép 1.) 
 
Ezután a 3-as panel hosszanti oldalát csatlakoztassa az 1-es 
panel hosszanti oldalához (13. oldal Kép 2.) és az ütőfa 
segítségével üsse össze a 2-es panel rövid oldalával. (13. 
oldal Kép 3.)  
 
Folytassa így tovább. (13. oldal Kép 4-6.) Ügyeljen rá, 
hogy a rövid oldalak összeütése előtt, először a hosszanti 
oldalakat kell összeilleszteni. 
 
Az első halszálkamintát folytassa a fal sarkáig. (13. oldal 
Kép 7.)  
 
A leeső darabok hátoldalán jelölje be, hogy bal, vagy jobb 
oldali az elem. Ezekkel a darabokkal is el lehet kezdeni a 
következő sort. A sorok első darabjait ékekkel kell fixálni, 
hogy ne csússzanak el. 
 
A továbbiakban is figyeljen rá, hogy először mindig a 
hosszanti oldalakat kell összeilleszteni és aztán üsse össze a 
rövid oldalakat. (13. oldal Kép 8.)  
 
Ebben a sorrendben folytassa burkolást a helyiség végéig. 
(13. oldal Kép 9. ) A falvégződéseknél mindenképp 
hagyjon 15 mm dilatációs hézagot. 
 
Párhuzamos halszálkakötés  
Zsinór segítségével rajzolja elő a fektetési vonalat, hogy 
minden falnál egyenletes távolságot kapjon. (13. oldal 
Kép 6.) 
 
Kezdje a burkolást az egyik falközépen. Forgassa a 2-es 
panel rövid élét a 1- es panel hosszanti oldali nútjába.  (13. 
oldal Kép 1.) 
 
Ezután a 3-as panel hosszanti oldalát csatlakoztassa az 1-es 
panel hosszanti oldalához (13. oldal Kép 2.) és az ütőfa 
segítségével üsse össze a 2-es panel rövid oldalával. (13. 
oldal Kép 3.) 
 

 
Folytassa így tovább. (13. oldal Kép 4-6.) Ügyeljen rá, 
hogy a rövid oldalak összeütése előtt, először a hosszanti 
oldalakat kell összeilleszteni.   
 
Vágja le a lefektetett panelegység jobb oldali csücskét és 
helyezze a falhoz a fektetési vonalra illesztve.  
(13. oldal Kép 6.) 
 
Folytassa a burkolást a szemben lévő falig. (13. oldal Kép 
7.) 
 
A leeső darabok hátoldalán jelölje be, hogy bal, vagy jobb 
oldali az elem. Ezekkel a darabokkal is el lehet kezdeni a 
következő sort. A sorok első darabjait ékekkel kell fixálni, 
hogy ne csússzanak el. 
 
A továbbiakban is figyeljen rá, hogy először mindig a 
hosszanti oldalakat kell összeilleszteni és aztán kell a rövid 
oldalakat összeütni. (13. oldal Kép 8.) Új sor kezdésekor 
ellenőrizze, hogy fel tud-e használni leeső darabokat. 
 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a fal melletti távtartó 
ékeket. 
 
A körbefutó dilatációs hézag elfedésére alkalmazza a 
Meister furnérozott szegőléceit.  
 
Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését. 
 
FONTOS! 
A csomagolás jobb és bal oldali elemeket tartalmaz! A 
munka megkezdése előtt válogassa ki az elemeket. 
L=bal R= jobb 
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LONGLIFE PD 550 PARKETTA LERAKÁSA HOSSZANTI OLDALI UNICLIC 
TECHNIKÁVAL 
 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
kalapács 

dekopir fűrész, vagy körfűrész 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

colostok 

behúzóvas, ütőfa 

Meister habfólia 

Silence 25 DB hangcsillapító fólia 

D3 natúr olajozott felületekhez vízálló faenyv 

UV olajozott felülethez Meistercoll speciális ragasztó 

 
Általános információ 
A panelek rövid oldali nút- féder kötését ragasztani kell. 
 
Az enyvet egyenletesen kenje fel az alsó nút peremre. (Kép 
B.) Ügyeljen rá, hogy az enyv ne kerüljön a panelek 
felületére. Ha az illesztés után mégis kinyomódik, akkor egy 
nedves ronggyal azonnal törölje le. 
 
A panelek különböző méretei miatt ajánlatos lerakási tervet 
készíteni, így elkerülheti a többletvágásokat. 
 
1. lépés 
A burkolást egy teljes méretű panellel kezdje, a helyiség bal 
sarkában.  Az első sorba kerülő paneleknél vágja le a 
hosszanti oldali fédert.   
A Meister segédékek alkalmazásával könnyen be tudja 
tartani a fal mentén a 15 mm-es dilatációs hézagtávot. 
(Kép 1.) 
 
2. lépés 
A következő egész panelt kalapács és az ütőfa segítségével 
óvatosan üsse össze az 1-es panellel. (Kép 2.) Előtte kenje 
be ragasztóval a nút alsó peremét. (Kép B) 
 
A helyiség teljes szélességében folytassa a burkolást 
ugyanígy. A sor utolsó (méretre szabott) darabját vonóvas 
használatával üsse a helyére. 
 
3. lépés 
Ügyeljen rá, hogy az első sor fektetése a falhoz képest 
egyenesen történjen. Az egyes sorok rövid oldali illesztései 
között legalább 40 cm távolság legyen. 
 
A második sor első elemét tolja neki az első sornak, majd 
egy le és befelé irányuló forgató mozdulattal kapcsolja 
össze vele. (Kép 3.) Ellenőrizze, hogy jól kapcsolódnak-e 
egymáshoz. (Kép 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. lépés 
A következő egész panelt, akárcsak az előzőeket, először 
hosszirányban akassza be, majd illessze a rövid élt a 
mellette lévőhöz. (Kép 5.) 
 
5. lépés 
Ezután lehet a padlópanelt a végleges helyére tenni a le és 
befele irányuló forgató mozdulattal. Így a panel pontosan az 
előző sorhoz illeszkedik.  
(Kép 6.) 
 
6. lépés 
Az ütőfa segítségével tegye a rövid oldali kötéseket 
hézagmentessé.  (Kép 7.) Ne felejtse el a rövid oldalak 
ragasztását!  (Kép B.) 
 
7. lépés 
Így folytassa tovább sorról sorra. Ügyeljen arra, hogy az 
egyes sorok rövid oldali illesztései között legalább 40 cm 
távolság legyen, valamint arra, hogy a sorvégek 15mm 
távolságra legyenek a faltól.  
Az utolsó panelt érdemes maradék darabokból bevágni, 
majd a behúzóvas segítségével a helyére illeszteni. 
 
8. lépés 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a fal melletti távtartó 
ékeket. 
 
A körbefutó dilatációs hézag elfedésére alkalmazza a 
Meister furnérozott szegőléceit.  
 
Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését.  
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LONGLIFE PARKETTA FALBURKOLÁSHOZ 
PD 450, PD 400 COTTAGE, PD 200, PS 300, PC 400 STYLE, PC 300 ÉS PC 200 
LERAKÁSA MASTERCLIC PLUS TECHNIKÁVAL
 
ELŐKÉSZÍTÉS 
Kibontás előtt érdemes a padló csomagokat egy min. 15 C°, 
de lehetőség szerint inkább 20 C° hőmérsékletű 
helyiségben 2 napra (télen 3-4 napra) letárolni. A relatív 
páratartalom kb. 40-60% legyen, tehát semmiképp ne 
frissen festett, vagy tapétázott helyiségbe tegyük a 
csomagokat.   
 
Új építés esetén először a külső nyílászárókat kell beépíteni, 
majd üzembe helyezni a fűtést, és az előírt hőmérséklet, 
valamint páratartalom elérésekor lehet elkezdeni a padló 
akklimatizációját és lerakását.  A festést a burkolás előtt 
kell elvégezni. 
 
Burkolásnál ügyeljen arra, hogy a falburkolat mögött 
biztosítva legyen a levegő akadálymentes keringése. A 
falcsatlakozásoknál hagyjon 10-15 mm tágulási hézagot. Ha 
a burkolt felület nagyobb, mint 10 méter, alakítson ki 
dilatációs hézagot. 
 
Tartó sínszerkezet felépítése (Typ 8) 
Rögzítse a falra a fém tartósíneket egymás mellé 
párhuzamosan max. 40 cm távolságra egymástól. (Kép 1.) 
 
A síneket 50 cm-enként kell a fal szerkezetének megfelelő 
dűbelekkel, vagy csavarokkal rögzíteni. 
A fal kisebb egyenetlenségeit fa ékekkel egyenlítse ki. 
Fontos, hogy a felület vízszintben legyen.  
A profilok kézi vasfűrésszel, vagy flexszel vághatóak. 
 
Amennyiben Meister világítótesteket is szeretne elhelyezni a 
panelekbe, úgy legalább 20 mm távolságot biztosítson a 
faltól. Ezt úgy érheti el, ha legalább 12 mm vastag párnafát 
tesz a tartósín alá.  
 
SZERELÉS 
A MasterclicPlus rögzítés technika miatt a szerelést jobbról 
balra haladva végezze. (Kép 9.)  
A kezdő sorban minden panelről vágja le a hosszanti fédert 
a padló felőli oldalon.  A burkolást a jobb alsó sarokban kell 
kezdeni. Az első sor rögzítéséhez használja a kezdő/záró 
klipszeket. Ezeket a panelek hátoldalára kell rögzíteni,(Kép 
3.) a mellékelt csavarokkal.  
 
A 2-es kép alapján jelölje meg ceruzával a panelen a sínek 
középpontját. Ezután a paneleket a klipszek segítségével 
kell a sínekhez csatlakoztatni. ( Kép 4.) Ha a klipsz nem 
pattan a helyére, előfordulhat, hogy a sín profilja a falra 
szerelés során összenyomódott. Ebben az esetben a profilt 
ki kell igazítani. 
 
A második sortól a szerelést a TOP 13 nevű klipszekkel kell 
folytatni. A klipszet egyszerűen beforgatjuk a sínbe, (Kép 
5.) és betoljuk a padló nútjába. (Kép 6-7.)  
 
Ügyeljen rá, hogy az első sorban a panelek vízszintben 
legyenek. A második sor első paneljét illessze össze az 
előző sorral, majd nyomja óvatosan a sínekhez, amíg a 
helyére nem kerül. (Kép 8.)  
 
A sor rögzítését végezze el a Top 13 klipszekkel az előző sor 
rögzítésével azonos módon. Ezzel a technikával folytassa a 
burkolást sorról sorra. (Kép 10.) 
 

Az utolsó sor pontos méretezéséhez használjon egy 
maradék darab panelt, amin bejelölheti a szükséges 
szélességet. A mennyezetnél hagyjon ki 10-15 mm hézagot.  
 
 
 
A bejelölt panel rövid élében lévő műanyag rögzítő stiftet ki 
kell tolni vágás előtt a nútból. (Kép 11.)  
A vágást a stift oldalán kell kezdeni. Miután a panelt a 
megfelelő méretre levágta, a műanyag stiftet vissza kell 
tolni a helyére. (Kép 12-13.) 
 
Az utolsó sor záróklipszeinek  berakásához jelölje meg a 
plafonon ragasztószalaggal a sínek pozícióját.  Kép 14.)  
Innen másolja a panel hátuljára a sín középpontok helyét.  
(Kép 15-16.) Rögzítse az első sorral azonos módon a 
klipszeket a padló hátuljára, (Kép 17.) majd pattintsa a 
helyére a panelt. (Kép 18.)  
Az utolsó sor paneljében lévő műanyag stiftet egy 
csavarhúzó segítségével nyomja be a helyére.  (Kép 19.) 
 
A sarkok, élek lezárásához alkalmazza a Meister 
takaróléceit. (Kép 20-22.) 
 
 
Nézze meg videón a szerelést 
 
Másolja be az alábbi linket, vagy okostelefonjával 
szkennelje be a QR kódot, hogy megnézhesse az 
összeszerelést videón. 
 
www.meister.com/de/service/service- 
center/verlege-und-pflegeanleitungen/ verlegung-
parkett-an-der-wand.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meister.com/de/service/service-
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PARAFA, DESIGN, NADURA, ÉS LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSA MASTERCLIC 
PLUS TECHNIKÁVAL 
 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kalapács 

dekopír fűrész, vagy körfűrész (Lindura padló esetén 

fémvágó, vagy gyémántfejes fűrészlap) 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

colostok 

behúzóvas, ütőfa 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

 
1. lépés 
Az első panelt helyezze el féder oldallal a fal felé a helyiség 
bal sarkában úgy, hogy a távtartók segítségével a fal és a 
padló között 10 mm hézagot hagyjon. Az első sorba kerülő 
minden padlópanelről le kell vágni a hosszanti fédert.   
(Kép 1.) 
 
2. lépés 
Illessze a következő egész panelt pontosan az előző mellé. 
(Kép 2.) Folytassa a fektetést a sor végéig ugyanígy. 
Ajánlatos az egyes paneleket fektetés előtt a kívánt színnek 
és struktúrának meg felelően előválogatni. 
 
3. lépés 
Minden sor utolsó paneljét úgy kell levágni, hogy legalább 
10 mm hézag maradjon a falnál. (Kép 3.) 
Ha a levágott darab eléri a 40 cm-t, felhasználható egy 
következő sorban kezdő elemként. 
 
4. lépés 
Ügyeljen arra, hogy az első sor fektetése egyenesen 
történjen. 
A második sor első paneljét vágja kb. 80 cm hosszúra. 
Illessze a panel féderét az előző sor kezdő elemének a 
nútjába olyan mélyen, amennyire lehetséges és nyomja a 
panelt egy határozott le-és befelé irányuló forgató 
mozdulattal lassan lefelé. (Kép 4.) A panelnek fixen 
illeszkednie kell az előző sorhoz. (Kép 5.) 
 
5. lépés 
A következő egész padlópanel rövid oldalát, a hosszanti 
oldal beforgatása előtt hézagmentesen illeszteni kell az 
előző panelhez, utána klikkeljük véglegesen a hosszú oldalt.  
 
A Masterclic Plus előfeszített kötéstechnika lényege, hogy a 
rövid oldalak műanyag csappal történő záródását mindig a 
következő sor illesztése aktiválja mechanikusan. Minden 
kötést ellenőrizzen. 

   
 
6. lépés 
Így folytassa a padló fektetését sorról sorra.  Ügyeljen rá, 
hogy az egyes sorok rövid oldali illesztései között a sorok 
végén min. 40 cm távolság legyen. Nadura NB 400 ill. 
parafa padló esetében elegendő a 25 cm. (Kép 7.) 
 
7. lépés 
Az utolsó sor beillesztéséhez használjon egy maradék 
darabot, hogy lemérje, milyen szélességűre vágja a 
paneleket. (ne feledje, a legalább 10 mm dilatációs hézagot 
sem) 
 
8. lépés 
A vágandó méretre előrerajzolt panelbe egy maradék darab 
segítségével tolja ki a rövid él nútjába a műanyag rögzítő 
csapot.(Kép 8.) 
 
9. lépés 
A padló vágását a rövid nútoldalon kezdje. (Kép 9.) Miután 
levágta a darabot, a szintén méretre vágott műanyag 
rögzítő csapot helyezze vissza a rövid oldali nútba. (Kép 
10.) 
 
10. lépés 
Az utolsó sor fektetését kezdje a jobb oldali sarokban. (A 
távolság a falnál kb. 15 mm legyen.) A hosszanti oldalt 
klikkelve, a rövid oldalt pedig illesztve helyezze el a panelt. 
A sor összes elemét ugyanígy tegye a helyére. (Kép 11.) 
 
11. lépés 
Állítsa be az utolsó sor rövid oldali lezárásait. A fal felé 
kiálló (Kép 12.) műanyag stifteket a behúzóvas 
segítségével tolja be a helyére a nútban. (Kép 13.) 
 
12. lépés 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a fal melletti távtartó 
ékeket. A körbefutó dilatációs hézag elfedésére alkalmazza 
a Meister szín azonos, dekor felületű szegőléceit.  
 
Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését. 
  
VISSZABONTÁS 
Visszabontáshoz az egész sort hosszában egyben kell 
kifordítani (Kép 14.) Ezután lehet a rövid oldali éleket 
egyenként kiakasztani egymásból. 
 
Ha a bontott anyaggal újra burkolni akar, az előzőleg kivett 
fekete rögzítő stifteket illessze be a helyükre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

19 
 
              
              
              
              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 
 

PARAFA ÉS LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSA MULTICLIC TECHNIKÁVAL 
 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kalapács 

dekopír fűrész, vagy körfűrész (Lindura padló esetén 

fémvágó, vagy gyémántfejes fűrészlap) 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

colostok 

behúzóvas, ütőfa 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

 
1. lépés 
Az első panelt helyezze el féder oldallal a fal felé a helyiség 
bal sarkában úgy, hogy a távtartók segítségével a fal és a 
padló között 10 mm hézagot hagyjon. Az első sorba kerülő 
minden padlópanelről le kell vágni a hosszanti fédert, illetve 
az első panelről a rövid oldalit is. 
 
2. lépés 
A következő egész panelt a rövid oldalnál fogva illessze az 
előzőhöz, és ütőfa segítségével üsse be a helyére. A sor 
további elemeit ugyanígy fektesse le. Amennyiben nincs 
elegendő hely az ütőfa használatához, használjon helyette 
behúzóvasat. 
 
3. lépés 
Ügyeljen rá, hogy az első sor fekvése a falhoz képest 
egyenes legyen. (Kép A.) A második sor első paneljét 
vágja le kb. 80 cm hosszúságúra (parafa padló esetén kb. 
60 cm hosszúra). A második sort úgy tudja lerakni, hogy a 
hosszanti fédert az első sor nútjába illeszti. (Kép B. 1.) 
 
4. lépés 
Ezek után nyomja le lassan a panelt, hogy az a helyére 
kerüljön. (Kép B. 2.) 
 
5. lépés 
A következő egész panelt először a hosszanti oldalánál 
fogva csatlakoztassa az előző sorhoz. Ügyeljen rá, hogy a 
kötés mindig szorosan illeszkedjen. Ha a panel a helyén van 
(Kép C. 1-2.), ütőfa segítségével csatlakoztassa a rövid 
oldali élét is a mellette levő panelhez. (Kép C. 3.) 
 
6. lépés 
Ezzel a módszerrel fektesse le a többi panelt is, sorról sorra 
haladva. Figyeljen rá, hogy a rövid oldali fúgáknál az egyes 
sorok között legalább 40 cm távolság legyen (parafa padló 
esetén 30 cm), mert így érheti el a legjobb felületi 
stabilitást.  (Kép D.) 

 
 
7. lépés 
Minden sor utolsó paneljét úgy vágja méretre, hogy 
számoljon a 15 mm dilatációs hézaggal is. Az utolsó sor 
lerakásához egy maradék paneldarabon mérje ki a 
szükséges szélességet, szintén ügyelve a 15 mm dilatációs 
hézagra. Az utolsó panel elhelyezése után már ráléphet a 
padlóra, és nekikezdhet a szegélylécek rögzítéséhez. 
 
8. lépés 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a fal melletti távtartó 
ékeket. A körbefutó dilatációs hézag elfedésére alkalmazza 
a Meister szín azonos, dekor felületű szegőléceit.  
 
Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését. 
 
VISSZABONTÁS 
Visszabontáshoz az egész sort hosszában egyben kell 
kifordítani. Ezután lehet a rövid oldali éleket egyenként 
kiakasztani egymásból. 
 
Ha a bontott anyaggal újra burkolni akar, az előzőleg kivett 
fekete rögzítő stifteket illessze be a helyükre. 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

 

 

 

 

 

 

 

1. hosszanti féder illesztése 
2. összekapcsolás 
3. rövid oldali illesztés
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SILENT TOUCH® DESIGN PADLÓ LERAKÁSA MULTICLIC TECHNIKÁVAL 
 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kalapács 

dekopír fűrész, vagy körfűrész (Lindura padló esetén 

fémvágó, vagy gyémántfejes fűrészlap) 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

colostok 

behúzóvas, keskeny ütőfa 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

 

Amennyiben nem szegélylécet, hanem a Meister Star típusú 
lezáró profilját szeretné használni, 6mm távolságot hagyjon 
a faltól.  

1. lépés 
Az első panelt helyezze el féder oldallal a fal felé a helyiség 
bal sarkában úgy, hogy a távtartók segítségével a fal és a 
padló között 10 mm hézagot hagyjon. Az első sorba kerülő 
minden padlópanelről le kell vágni a hosszanti fédert, illetve 
az első panelről a rövid oldalit is. 
 
2. lépés 
A következő egész panelt a rövid oldalnál fogva illessze az 
előzőhöz, és ütőfa segítségével üsse be a helyére. A sor 
további elemeit ugyanígy fektesse le. Amennyiben nincs 
elegendő hely az ütőfa használatához, használjon helyette 
behúzóvasat. 
 
3. lépés 
Ügyeljen rá, hogy az első sor fekvése a falhoz képest 
egyenes legyen. (Kép A.) A második sor első paneljét 
vágja le kb. 80 cm hosszúságúra. A második sort úgy tudja 
lerakni, hogy a hosszanti fédert az első sor nútjába illeszti. 
(Kép B. 1.) 
 
4. lépés 
Ezek után nyomja le lassan a panelt, hogy az a helyére 
kerüljön. (Kép B. 2.) 
 
5. lépés 
A következő egész panelt először a hosszanti oldalánál 
fogva csatlakoztassa az előző sorhoz. Ügyeljen rá, hogy a 
kötés mindig szorosan illeszkedjen. Ha a panel a helyén van 
(Kép C. 1-2.), akkor még ne üsse a helyére a rövid élnél 
fogva, hanem folytassa a lerakást a harmadik sor első 
paneljával (Kép D. 1-2.), és csak ezt követően térjen 
vissza az előző sor második paneljához, amit a keskeny 
ütőfa segítségével tud a helyére illeszteni. (Kép D.3)

 
 
6. lépés 
Ezzel a módszerrel fektesse le a többi panelt is, sorról sorra 
haladva. Figyeljen rá, hogy a rövid oldali fúgáknál az egyes 
sorok között legalább 40 cm távolság legyen, mert így 
érheti el a legjobb felületi stabilitást.  (Kép E.)  
 
7. lépés 
Minden sor utolsó paneljét úgy vágja méretre, hogy 
számoljon a 15 mm dilatációs hézaggal is. Az utolsó sor 
lerakásához egy maradék paneldarabon mérje ki a 
szükséges szélességet, szintén ügyelve a 15 mm dilatációs 
hézagra. Az utolsó panel elhelyezése után már ráléphet a 
padlóra, és nekikezdhet a szegélylécek rögzítéséhez. 
 
8. lépés 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a fal melletti távtartó 
ékeket. A körbefutó dilatációs hézag elfedésére alkalmazza 
a Meister szín azonos, dekor felületű szegőléceit.  
 
Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését. 
 
VISSZABONTÁS 
Visszabontáshoz az egész sort hosszában egyben kell 
kifordítani. Ezután lehet a rövid oldali éleket egyenként 
kiakasztani egymásból. 
 
Ha a bontott anyaggal újra burkolni akar, az előzőleg kivett 
fekete rögzítő stifteket illessze be a helyükre. 
 
 
1. hosszanti féder illesztése 
2. összekapcsolás 
3. rövid oldali illesztés 
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LINÓLEUM PADLÓ LERAKÁSA UNICLIC TECHNIKÁVAL 
 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

kalapács 

dekopír fűrész, vagy körfűrész (Lindura padló esetén 

fémvágó, vagy gyémántfejes fűrészlap) 

mérőszalag 

fúrógép (opcionális) 

segéd ékek 

derékszög, vagy illesztő léc 

colostok 

behúzóvas, keskeny ütőfa 

Meister alátét fólia (habfólia, Silence 15 DB*, Silence 20 

DB, Silence 25 DB*, vagy Meister Duo- Guard*)  

* esetén nincs szükség külön párazáró fólia rétegre. 

 
1. lépés 
Az első panelt helyezze el féder oldallal a fal felé a helyiség 
bal sarkában úgy, hogy a távtartók segítségével a fal és a 
padló között 10 mm hézagot hagyjon. Az első sorba kerülő 
minden padlópanelről le kell vágni a hosszanti fédert, illetve 
az első panelről a rövid oldalit is. (Kép 1.) 
 
2. lépés 
Illessze a következő egész panelt pontosan az előző mellé. 
(Kép 2.) Folytassa a fektetést a sor végéig ugyanígy. 
 
3. lépés 
Minden sor utolsó paneljét úgy kell levágni, hogy legalább 
10 mm hézag maradjon a falnál. (Kép 3.) 
 
4. lépés 
Ügyeljen rá, hogy az első sor fekvése a falhoz képest 
egyenes legyen. A második sor lerakásához tegye a 
segédékeket kb. 50 cm távolságra egymástól.  A második 
sor első paneljét vágja le kb. 60 cm hosszúságúra. Végül a 
segédékek segítségével tolja neki a panelt az első sornak. 
(Kép 4.) 
 
5. lépés 
A következő egész panelt a segédékek segítségével a rövid 
oldali élénél fogva illessze a helyére. Az egész sort ezzel a 
módszerrel fektesse le. (Kép 5.) 
 
6. lépés 
Ha már az egész sort összeillesztette a rövid oldalaknál 
fogva, akkor a segédékek segítségével, tolja neki az előző 
sorhoz. (Kép 6.) 
 
7. lépés 
Távolítsa el a segédékeket, majd nyomja az egész sort egy 
határozott le-és befelé irányuló forgató mozdulattal lassan 
lefelé. (Kép 7.) 
 
8. lépés 
A sorok ennek következtében ’összeklikkelődnek’. (Kép 8.)

 
 
9. lépés 
Ezzel a módszerrel fektesse le a többi panelt is, sorról sorra 
haladva. Figyeljen rá, hogy a rövid oldali fúgáknál az egyes 
sorok között legalább 30 cm távolság legyen. (Kép 9.) 
Az utolsó sor lerakásához egy maradék paneldarabon mérje 
ki a szükséges szélességet, szintén ügyelve a 15 mm 
dilatációs hézagra. 
 
10. lépés 
Szegélylécezés előtt távolítsa el a fal melletti távtartó 
ékeket. A körbefutó dilatációs hézag elfedésére alkalmazza 
a Meister szín azonos szegőléceit.  
 
Kerülje a lécek bármilyen szilikonnal való rögzítését. 
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PADLÓPROFILOK 

Ha a burkolt felület hosszabb, vagy szélesebb 10 
méternél (a PS 400 parketta esetében 6 méternél), 
dilatációs fuga kialakítása feltétlenül javasolt, melyet 
a megfelelő dilatációs profillal kell áthidalni. Ugyanezt 
az ajtók környezetében, és az átjáróknál is 
figyelembe kell venni. 

A szomszédos helyiségeket minden esetben 
burkolatváltó sínnel kell elválasztani egymástól. 

A végzáró, vagy az átalakító profilt alkalmazhatjuk 
magasabb határoló szerkezetekhez (pl. másik 
burkolat, küszöb, csempe, erkély ajtó) való 
csatlakozáshoz is.  

A lépcsőfokok kialakításához a lépcsőzáró élprofil 
használható.  

 

ÁLTALÁNOS ÁTALAKÍTÓ, VÉGZÁRÓ, BURKOLATVÁLTÓ PROFILOK ALU ELOX 
FELÜLETTEL MINDEN MEISTER PADLÓHOZ (KIVÉVE SILENT TOUCH DESIGN PADLÓ) 

    
Általános átalakító profil 
Typ 286. (6,5-16 mm) 
 
Alacsonyabb fekvésű 
burkolatok közötti váltáshoz 
(pl. szőnyeg, PVC padló) 

Általános végzáró profil 
Typ 287. (6,5-16 mm) 
 
Széles aljzat profil, amely 
stabilabb rögzítést tesz 
lehetővé az aljzaton. 

Általános burkolatváltó 
profil 
Typ 288. (6,5-16 mm) 

Széles aljzat profil, amely 
stabilabb rögzítést tesz 
lehetővé az aljzaton. 
Dilatációs hézaghoz: 
használatával 3 mm 
magasság különbség 
hidalható át. 

Általános burkolatváltó 
profil 
Flex Typ 888. (7-17 mm) 

Dilatációs hézaghoz: 
Használatával két 
burkolattípus közötti 
magasság különbség (12 
mm-ig) hidalható át. (Pl. 
parketta és laminált padló 
között) 

 

   
 

Általános burkolatváltó 
profil 
Typ 551. (7-16 mm) 
 
Dilatációs hézaghoz: 
Használatával 2 mm 
magasság különbség 
hidalható át. Beépített 
kábelcsatornával rendelkezik 
a rejtett kábelezéshez. 

Általános lépcső profil 
Typ 320. (7-16 mm) 
 
Két részből álló 
profilrendszer. (alap és takaró 
rész) A szükséges csavarokat 
is tartalmazza a csomag. 

Szerelőkarom 
lépcsőprofilhoz Typ 3400 
 
Alumíniumból készült, natúr 
színű, süllyesztett furatok. A 
szükséges csavarokat is 
tartalmazza a csomag. 
Keménység: kb. 75N/mm2 

Állítható szerelőkarom 
lépcsőprofilhoz Typ 3402 

Alumíniumból készült, natúr 
színű, süllyesztett furatok. A 
szükséges csavarokat is 
tartalmazza a csomag. 
Keménység: kb. 75N/mm2 
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ÁLTALÁNOS KLIPSZES FLEXO BURKOLATVÁLTÓ, SPECIÁLIS BEVONATÚ VÉGZÁRÓ 
PROFIL (LAMINÁLT, VAGY ALU) MINDEN MEISTER PADLÓHOZ (KIVÉVE SILENT 
TOUCH DESIGN PADLÓ) 

  
 
Általános klipszes burkolatváltó profil 
Flexo (7-15 mm) 
 
Szintkiegyenlítéshez: 4-18 mm 
Dilatációs hézaghoz: használatával 3 mm magasság különbség 
hidalható át. Széles aljzat profil, amely stabilabb rögzítést tesz 
lehetővé. 

 
Általános klipszes végzáró profil 
(7-18 mm) 
 
Magasabb határoló szerkezetekhez (pl. másik burkolat, 
küszöb, csempe, erkély ajtó) való csatlakozáshoz. 

ÁTALAKÍTÓ, VÉGZÁRÓ, ÉS BURKOLATVÁLTÓ PROFIL ALU ELOXÁLT FELÜLETBEN 
MINDEN SILENT TOUCH DESIGN PADLÓHOZ 

   
 
Átalakító profil 
Star Typ 376 (4-9,5 mm) 
 
Alacsonyabb fekvésű burkolatok közötti 
váltáshoz (pl. szőnyeg, PVC padló) 

 
Végzáró profil  
Star Typ 377 (4- 9,5 mm) 
 
Magasabb határoló szerkezetekhez (pl. 
másik burkolat, küszöb, csempe, erkély 
ajtó) való csatlakozáshoz. 

 
Burkolatváltó profil 
Star Typ 378 (4- 9,5 mm) 
 
Dilatációs hézaghoz. 
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FALLEZÁRÁSOK, LÉCEK 
 
A fal menti dilatációs hézagok eltakarásához az alábbi 
Meister szegélyléceket ajánljuk.  
 

o Laminált padlók – Profil 1- Profil 3 (szín azonos 
dekor felülettel) 

o LB 250 laminált padló – Profil 8PK, Profil 9PK (szín 
azonos dekor felülettel) 

o Longlife fa padlók – Profil 1- Profil 3 (furnér azonos 
felülettel) 

o Parafa padlók – Profil 1- Profil 3 (parafa 
bevonattal) 

 
o Linóleum padlók – Profil 8PK E (linóleum betét 

csíkkal) 
o Design padlók – Profil 2 PK, Profil 3 PK (szín 

azonos dekor felülettel) 
 
A Meister szegélylécek egyszerű, és okos megoldást 
jelentenek a dilatációs hézag elfedéséhez. Rögzíthetjük 
klipszekkel, ragasztva, szögekkel, vagy csavarokkal is.  A 
szerelő klipszeknél a kitöltetlen helyek miatt lehetőség van 
a részleges rejtett kábelezésre. 

 

SZEGÉLYLÉCEK A TÖKÉLETES LEZÁRÁSHOZ 
 
 

     
Profil 1 MK Profil 2 PK Profil 3 PK Profil 5 PK Profil 6 

 
 

     

Profil 7 Profil 8 PK E 
Linóleum betét csík 

2500x40x3 mm Profil 8 PK Profil 9 PK 
 
 

 
Profil 10 PK Profil 11 PK Profil 12 PK Profil 13 PK Profil 14 MK 

 
 
 

     
Profil 15 MK Profil 16 MK Profil 17   
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Meister Habfólia PE fólia Duo Guard Silence 15 DB Silence 20 Silence 25 DB

Leírás
zárt cellájú, 

rugalmas, extrudált 
polietilén habfólia

polietilén fólia

zárt cellájú, 
rugalmas, extrudált 
polietilén habfólia 

integrált PE fóliával, 
öntapadó 

ragasztócsíkkal

90%-ban 
természetes 
anyagokat 

tartalmazó speciális 
szigetelő réteg, 

integrált 
párazárással

90%-ban 
természetes 
anyagokat 
tartalmazó 
speciális 

szigetelő réteg

90%-ban természetes 
anyagokat tartalmazó 

speciális szigetelő 
réteg, integrált 
párazárással

vastagság 2 mm 0,2 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm

súly 0,2 kg/m2  - 0,3 kg/m2 1,5 kg/m2 2,3 kg/m2 3 kg/m2

nyomószilárdság 45 kPa  - 50 kPa 220 kPa 170 kPa 150 kPa

lépéshang csillapítás 
(7mm lam.padló) 19 dB  - 19 dB 18 dB 19 dB 19 dB

léghang csillapítás 
(7mm lam. Padló) ca. 15%  - ca. 15% ca. 22% ca. 29 % ca. 32%

hőátbocsátás 0,04 m2 x K/W kiváló 0,04 m2 x K/W 0,01 m2 x K/W 0,01 m2 x K/W 0,01 m2 x K/W

pontszerű 
aljzatkiegyenlítés 1 mm  - 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm

melegvízes 
padlófűtésre való 
alkalmasság

feltételesen kiválóan feltételesen kiválóan kiválóan kiválóan

Hasznok

nyomásszilárdság 
javítás közepesen nem közepesen kiváló jó jó

lépéshang csillapítás 
(7mm lam.padló) közepesen nem közepesen jó kiváló kiváló

léghang csillapítás 
(7mm lam. Padló) közepesen nem közepesen jó kiváló kiváló

aljzategyenetlenségek 
kiegyenlítése kissé nem kissé jó kiváló kiváló

párazárás nem kiváló kiváló kiváló nem kiváló

Milyen aljzatra tehető

meglévő fa aljzat igen nem nem nem igen nem

forgácslap, OSB stb. igen nem nem nem igen nem 

ásványi aljzatok (pl 
cementestrich) igen (PE fóliával) igen igen igen igen (PE fóliával) igen

öntött aszfaltesztrich igen nem nem nem igen nem 

meglévő bukolatok 
(kerámia, kő, 
műanyag)

igen (PE fóliával) igen igen igen igen (PE fóliával) igen

 
 

ALÁTÉTEK 
 

A speciális ásványi összetevőknek köszönhetően a Meister 
Silence 25 DB, a Silence 20, vagy a Silence 15 DB alátét 
használatával optimális hangcsillapítást (lépészaj) érhet el. 

 

Ezen felül mindenféle aljzathoz választhat Meister alátét 
fóliát.

 

ALÁTÉTEK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ:  

LONGLIFE PARKETTA 
 
Mindegyik Meister Longlife parketta alkalmazható meleg 
vizes padlófűtéshez. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat:  
A PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PQ 500, PC 
400 Style, PC 300, és a PC 200 kollekciók hőátbocsátási 
ellenállása Silence 25 DB alátéttel történő lerakás esetén 
0,118 m2 K/W.  
A PC 350 kollekció hőátbocsátási ellenállása Duo-Guard 
alátéttel történő lerakás esetén 0,14 m2 K/W.  
A PS 400 kollekció hőátbocsátási ellenállása Meister 
habfóliával (2 mm), és Meister PE fóliával (0,2 mm) együtt 
történő lerakása 0,13 m2 K/W.  
   
A padlófűtést a parketta természetes melegsége miatt 
időszakosan ki lehet kapcsolni, amit viszont nem tehetünk 
meg a kőburkolatoknál. A Meister parketta panelek 
egyenletes felületi hőmérséklet eloszlást biztosítanak, ezért 
nem lesznek hidegebb érzetű foltok a padlón. Minden 
fafajta alkalmas a meleg vizes padlófűtéshez, de a bükk, a 
gőzölt bükk, valamint a kanadai, és európai juhar 
természetes adottságaikból adódóan hajlamosak erősebben 
hólyagosodni, és vetemedni, ami a rövid oldali éleken 
résképződéshez vezethet.  
 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat.  
 
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 
 
Figyelem! Padlófűtésnél a paneleket mindig rögzíteni kell 
kontaktragasztóval. 
 
Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister Longlife padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 
rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%. 

  
Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Longlife padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister Longlife padlók felületi hőmérséklete 
nem haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A ragasztott burkolást érdemes szakemberre bízni. 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ: 

 LINDURA FA PADLÓ 
 
Mindegyik Meister Lindura fa padló alkalmazható meleg 
vizes padlófűtéshez. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat:  
A Lindura kollekció hőátbocsátási ellenállása Silence 25 DB 
alátéttel történő lerakás esetén 0,084 m2 K/W.  
 
A padlófűtést a fa padló természetes melegsége miatt 
időszakosan ki lehet kapcsolni, amit viszont nem tehetünk 
meg a kőburkolatoknál. A Meister padló panelek egyenletes 
felületi hőmérséklet eloszlást biztosítanak, ezért nem 
lesznek hidegebb érzetű foltok a padlón. 
 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat.  
 
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
 
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 

Figyelem! Padlófűtésnél a paneleket mindig rögzíteni kell 
kontaktragasztóval. 

Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister Lindura padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 
rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%. 

Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Lindura padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister Lindura padlók felületi hőmérséklete nem 
haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

A ragasztott burkolást érdemes szakemberre bízni. 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ:  

PARAFA PADLÓ 
 
Mindegyik Meister parafa padló alkalmazható meleg vizes 
padlófűtéshez. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat:  
A KC 400 S, és a Tineo kollekciók hőátbocsátási ellenállása 
Meister PE (0,2 mm) alátéttel történő lerakás esetén 0,11 
m2 K/W.  
 
A padlófűtést a parafa padló természetes melegsége miatt 
időszakosan ki lehet kapcsolni, amit viszont nem tehetünk 
meg a kőburkolatoknál. A Meister padló panelek egyenletes 
felületi hőmérséklet eloszlást biztosítanak, ezért nem 
lesznek hidegebb érzetű foltok a padlón. 
 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat. 
  
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
 
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 

Figyelem! Padlófűtésnél a paneleket mindig rögzíteni kell 
kontaktragasztóval. 

Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister parafa padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 
rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%. 

Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Lindura padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister parafa padlók felületi hőmérséklete nem 
haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ:  

LINÓLEUM PADLÓ 
 
A LIB 400 S, és a LIC 400 S Meister linóleum padló 
alkalmazható meleg vizes padlófűtéshez. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat:  
A LIB 400 S, és a LIC 400 S kollekciók hőátbocsátási 
ellenállása Meister PE (0,2 mm) alátéttel történő lerakás 
esetén 0,08 m2 K/W.  
 
A padlófűtést a parafa padló természetes melegsége miatt 
időszakosan ki lehet kapcsolni, amit viszont nem tehetünk 
meg a kőburkolatoknál. A Meister padló panelek egyenletes 
felületi hőmérséklet eloszlást biztosítanak, ezért nem 
lesznek hidegebb érzetű foltok a padlón. 
 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat. 
 
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
 
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 

Figyelem! Padlófűtésnél a paneleket mindig rögzíteni kell 
kontaktragasztóval. 

Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister linóleum padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 
rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Lindura padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister linóleum padlók felületi hőmérséklete 
nem haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ:  

SILENT TOUCH DESIGN PADLÓ 
 
A Meister design padló kollekció alkalmazható meleg vizes 
padlófűtéshez. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat:  
A DD 350 S kollekció hőátbocsátási ellenállása Meister PE 
(0,2 mm) alátéttel történő lerakás esetén 0,10 m2 K/W. A 
DD 300 S kollekció hőátbocsátási ellenállása Meister PE (0,2 
mm) alátéttel történő lerakás esetén 0,05 m2 K/W. A DD 
300 kollekció hőátbocsátási ellenállása Meister Silence 25 
DB alátéttel történő lerakás esetén 0,05 m2 K/W. 
 
A padlófűtést a design padló természetes melegsége miatt 
időszakosan ki lehet kapcsolni, amit viszont nem tehetünk 
meg a kőburkolatoknál. A Meister padló panelek egyenletes 
felületi hőmérséklet eloszlást biztosítanak, ezért nem 
lesznek hidegebb érzetű foltok a padlón. 
 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat. 
 
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
 
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 
 
Figyelem! Padlófűtésnél a paneleket mindig rögzíteni kell 
kontaktragasztóval. 
 
Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister design padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 
rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%. 
 
Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Lindura padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister design padlók felületi hőmérséklete nem 
haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ:  

NADURA PADLÓ 
 
A Meister Nadura padló kollekció alkalmazható meleg vizes 
padlófűtéshez. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat:  
Az NB 400 kollekció hőátbocsátási ellenállása Meister 
Silence 25 DB alátéttel történő lerakás esetén 0,10 m2 K/W. 
 
A padlófűtést a design padló természetes melegsége miatt 
időszakosan ki lehet kapcsolni, amit viszont nem tehetünk 
meg a kőburkolatoknál. A Meister padló panelek egyenletes 
felületi hőmérséklet eloszlást biztosítanak, ezért nem 
lesznek hidegebb érzetű foltok a padlón. 
 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat. 
 
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
 
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 
 
Figyelem! Padlófűtésnél a paneleket mindig rögzíteni kell 
kontaktragasztóval. 
 
Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister Nadura padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 
rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Lindura padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister Nadura padlók felületi hőmérséklete nem 
haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A ragasztott burkolást érdemes szakemberre bízni. 
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Meister Duo- Guard 
m2 K/W

Meister Dsilence 25 DB 
m2 K/W

Meister Duo- Guard 
m2 K/W

Meister 0,2 mm PE Fólia 
m2 K/W

LB 250 0,115 0,07 LD 300 S Melango - 0,083

LD 400 0,132 0,094 LD 200 S - 0,075

LD 300 Melango - 0,089 LS 300 S - 0,075

LD 200 0,115 0,07 LC 200 S - 0,075

LD 250 0,115 0,07 LC 100 S - 0,071

LS 300 0,115 0,07 LC 50 S - 0,069

LC 200 0,115 0,07

LC 100 0,101 -

LC 70 0,115 0,07

LC 50 0,104 -

Meister alátét fólia használatával Kasírozott lépészajcsökkentő réteggel
Laminált padlók hőátbocsátási ellenállása

  

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MELEG VIZES PADLÓFŰTÉSHEZ:  

LAMINÁLT PADLÓ 
 
Mindegyik Meister laminált padló alkalmazható meleg vizes 
padlófűtéshez. 
 
Előkészítés 
Minden padlófűtött helyiséghez gondosan meg kell tervezni 
a fűtési rendszert, az aljzatot, és a padlóburkolat lerakását, 
hogy károsodásmentesen, a legoptimálisabban 
használhassuk azt hosszú távon.  
 
Az ilyen speciális padlószerkezetek kialakítása magas szintű 
szaktudást, és a szabványok betartását követeli meg.  
Az alapanyagoknak és a kialakításnak meg kell felelniük a 
legújabb műszaki színvonalnak, az érvényes műszaki 
szabványoknak, valamint a mindenkori gyártói 
utasításoknak. 
A padlót ne takarjuk le padlószőnyeggel, nagyméretű futó, 
vagy szoba szőnyeggel, mert leszigeteljük vele a felületet, 
ami deformálhatja a paneleket, vagy a fúgákat. 
 
Esztrich – Nedvesség mérése – Lerakási feltételek 
Miután az elkészült esztrich aljzat megfelelően kiszáradt, 
megkezdhető a fűtés. A teljes kiszáradás elengedhetetlen a 
Meister laminált padlók lerakásához, illetve a lerakás 
előkészületeivel kapcsolatos munkák elvégzéséhez. Azért is 
fontos, mert az aljzat vizsgálata során végzett 
nedvességmérés a fűtött szerkezeteknél nem végezhető el 
megbízhatóan a károsodás veszélye miatt.  
 
Ebből következik, hogy a kiszáradásnak, mely magában 
foglalja a szünetekkel megszakított felfűtési, ill. lehűlési 
szakaszokat, mindenféle burkolat lerakása előtt meg kell 
történni. A Meister padlóburkolatok lerakásának feltétele, 
hogy a cement esztrich nedvességtartalma (DIN 4725 4. 

rész szerint CM készülékkel mérve) max. 2 CM-%, 
vízmentes esztrich esetén max. 0,5 CM-% lehet. Az 
elfogadott szakipari, ill. technológiai normák szerint ez az 
érték 1,8 CM-% ill. 0,3 CM-%. 
 
Különleges eljárások (felfűtés, lehűtés) 
A megbízónak az alábbi részleteket kell figyelembe vennie, 
ill. az illetékessel elvégeztetnie: 
 

o Az esztrich száradási ideje minimum 28 napot vesz 
igénybe. (elkészüléstől a fűtési szakasz 
megkezdéséig) 

o A felfűtés során a hőmérsékletet naponta kell 
emelni a maximális üzemi hőmérséklet eléréséig. 

o A felfűtési szakaszok, illetve a fűtési szünetek 
menetét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

o Az időtervnek tartalmaznia kell a minimum 
felfűtési időt, ha ettől több napot hagyunk rá, 
annál biztonságosabb eredményt kapunk. 

o A Meister Lindura padlókat DIN 18356, 18365, és 
18367 szabványok szerint minimum 15 C °-os 
felületi hőmérsékletű esztrichre, és 50-75%-os 
relatív páratartalom mellett szabad lerakni. 

o A padló lerakása után az előírt klíma feltételeket 
egy héten keresztül biztosítani kell. 

o A Meister laminált padlók felületi hőmérséklete 
nem haladhatja meg a 26 C°-t. 

 
Fontos! A meghatározott feltételeket minden szakiparnak 
(építész, fűtés kivitelező stb.) a mindenkori előírások szerint 
kell elvégezni, ill. betartásukat igazolni. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 
 

LERAKÁS TELJES FELÜLETŰ RAGASZTÁSSAL:  

LONGLIFE PARKETTA 
 
Ha nem az úsztatott fektetést választjuk, a Meister Longlife 
parkettákat teljes felületű ragasztással is rögzíthetjük. 
 
A teljes felületű ragasztás esetén is figyelembe kell venni az 
adott kötéstechnika (Masterclic Plus, Uniclic) külön leírását, 
az általános tudnivalókat, valamint a felület előkészítésére 
vonatkozó előírásokat is be kell tartani. 
 
A MeisterWerke az UZIN Utz cég által gyártott UZIN-MK 92 
S (2-K PUR) és az UZIN-MK 250 (1-K STP) ragasztóit 
ajánlja. De ugyanúgy megfelel más gyártó azonos 
tulajdonságú vízmentes, magas szakítószilárdságú PUR 
ragasztója. 
 
Vegye figyelembe a ragasztóanyag gyártójának utasításait. 
(pl. kötési idő). A ragasztót a teljes felületre kell felhordani, 
ne maradjon ragasztómentes folt. Figyeljen a rétegrendre, 
alapozásra, kiegyenlítésre, és a parketta ragasztóra 
vonatkozó utasítások betartására, hogy biztonságosan, és 
megfelelően tudja elvégezni burkolást. 
 
Lerakás 
A PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PC 400 Style, 
PC 350, PC 300, és PC 200 kollekciók esetén minden egyes 
panelt egyesével kell ragasztással rögzíteni. Majd nyomjuk 
le erősen, hogy a ragasztó a panel alsó felületének minél 
nagyobb részével érintkezzen. A PD 550 kollekció esetén 
használjunk nehezéket. 
 
A DIN 18365 és a 18356 szabványok szerinti előírásoknak 
megfelelően az aljzat legyen száraz, tiszta, valamint 
repedés, és oldószermentes. A burkolást végző 
szakembernek ellenőriznie kell a fentiek meglétét a 
burkolási munkák megkezdése előtt. Meg kell győződnie 
arról is, hogy az aljzat az adott szakmai standardok alapján, 
a megfelelő technológiával, és az építőipari előírások 
figyelembevételével készült el. 
 
Amennyiben a burkolandó alap hibás, a későbbi 
kellemetlenségek elkerülése érdekében, érdemes 
jegyzőkönyvet felvenni főként az alábbiakról: 
 

o nagyobb egyenetlenségek 
o repedések 
o nem elég száraz alap 
o nem elég szilárd alap 
o szennyeződések a felületen: (pl. olaj, viasz, lakk, 

festék) 
o nem megfelelő aljzatmagasság a többi helyiséghez 

viszonyítva 
o nem megfelelő aljzat hőmérséklet 
o nem megfelelő hőmérséklet a helyiségben 
o hiányzó felfűtés terv padlófűtés esetén 
o erőzáró dilatációk hiánya 
o az aljzatbetonba kerülő fal melletti dilatációs 

szalag kiállásának hiánya 
o a padlófűtés mérési helyeinek megjelölése hiányzik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ragasztási utasítások 
A ragasztási javaslatok a gyártók által végzett széleskörű 
vizsgálatokon, és teszteken alapulnak. A különböző 
helyszíni adottságoknak köszönhetően a megadott adatok 
miatti károk nem képezik reklamáció tárgyát. 
 
Ha eltér a javallott típusú ragasztótól, ez esetben nem 
tudunk az eredményért garanciát vállalni. 
 
Mindenképpen javasoljuk a próbaragasztást, ill. kérjen 
segítséget a ragasztó gyártójától. 
 
Fidbox – a padlóvédő 
A páratartalom, és a hőmérsékletingadozások 
befolyásolhatják a padlóburkolatok élettartamát és 
stabilitását. Ezért javasoljuk a Fidbox műszer használatát, 
melynek segítségével hosszú távon tudhat meg adatokat a 
padló menti hőmérsékletről, és a relatív páratartalomról. 
Amennyiben káresemény történik, a leolvasó műszer 
segítségével gyorsan ki lehet deríteni, hogy mi lehet a 
probléma oka, nem kell hosszas vizsgálódásokba 
bonyolódni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 
  

LERAKÁS TELJES FELÜLETŰ RAGASZTÁSSAL:  

LINDURA FA PADLÓ
 
Ha nem az úsztatott fektetést választjuk, a Meister Lindura 
fa padlókat teljes felületű ragasztással is rögzíthetjük. 
 
A teljes felületű ragasztás esetén is figyelembe kell venni az 
adott kötéstechnika (Masterclic Plus) külön leírását, az 
általános tudnivalókat, valamint a felület előkészítésére 
vonatkozó előírásokat is be kell tartani. 
 
A MeisterWerke az UZIN Utz cég által gyártott UZIN-MK 92 
S (2-K PUR) és az UZIN-MK 250 (1-K STP) ragasztóit 
ajánlja. De ugyanúgy megfelel más gyártó azonos 
tulajdonságú vízmentes, magas szakítószilárdságú PUR 
ragasztója. 
 
Vegye figyelembe a ragasztóanyag gyártójának utasításait. 
(pl. kötési idő). A ragasztót a teljes felületre kell felhordani, 
ne maradjon ragasztómentes folt. Figyeljen a rétegrendre, 
alapozásra, kiegyenlítésre, és a parketta ragasztóra 
vonatkozó utasítások betartására, hogy biztonságosan, és 
megfelelően tudja elvégezni burkolást. 
 
Lerakás 
A Lindura fa padlók esetén minden egyes panelt egyesével 
kell ragasztással rögzíteni. Majd nyomjuk le erősen, hogy a 
ragasztó a panel alsó felületének minél nagyobb részével 
érintkezzen.  
 
A DIN 18365 és a 18356 szabványok szerinti előírásoknak 
megfelelően az aljzat legyen száraz, tiszta, valamint 
repedés, és oldószermentes. A burkolást végző 
szakembernek ellenőriznie kell a fentiek meglétét a 
burkolási munkák megkezdése előtt. Meg kell győződnie 
arról is, hogy az aljzat az adott szakmai standardok alapján, 
a megfelelő technológiával, és az építőipari előírások 
figyelembevételével készült el. 
 
Amennyiben a burkolandó alap hibás, a későbbi 
kellemetlenségek elkerülése érdekében, érdemes 
jegyzőkönyvet felvenni főként az alábbiakról: 
 

o nagyobb egyenetlenségek 
o repedések 
o nem elég száraz alap 
o nem elég szilárd alap 
o szennyeződések a felületen: (pl. olaj, viasz, lakk, 

festék) 
o nem megfelelő aljzatmagasság a többi helyiséghez 

viszonyítva 
o nem megfelelő aljzat hőmérséklet 
o nem megfelelő hőmérséklet a helyiségben 
o hiányzó felfűtés terv padlófűtés esetén 
o erőzáró dilatációk hiánya 
o az aljzatbetonba kerülő fal melletti dilatációs 

szalag kiállásának hiánya 
o a padlófűtés mérési helyeinek megjelölése hiányzik

   

Ragasztási utasítások 
A ragasztási javaslatok a gyártók által végzett széleskörű 
vizsgálatokon, és teszteken alapulnak. A különböző 
helyszíni adottságoknak köszönhetően a megadott adatok 
miatti károk nem képezik reklamáció tárgyát. 
 
Ha eltér a javallott típusú ragasztótól, ez esetben nem 
tudunk az eredményért garanciát vállalni. 
 
Mindenképpen javasoljuk a próbaragasztást, ill. kérjen 
segítséget a ragasztó gyártójától. 
 
Fidbox – a padlóvédő 
A páratartalom, és a hőmérsékletingadozások 
befolyásolhatják a padlóburkolatok élettartamát és 
stabilitását. Ezért javasoljuk a Fidbox műszer használatát, 
melynek segítségével hosszú távon tudhat meg adatokat a 
padló menti hőmérsékletről, és a relatív páratartalomról. 
Amennyiben káresemény történik, a leolvasó műszer 
segítségével gyorsan ki lehet deríteni, hogy mi lehet a 
probléma oka, nem kell hosszas vizsgálódásokba 
bonyolódni.  
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LERAKÁS TELJES FELÜLETŰ RAGASZTÁSSAL:  

NADURA PADLÓ
 
Ha nem az úsztatott fektetést választjuk, a Meister Nadura 
padlókat teljes felületű ragasztással is rögzíthetjük. 
 
A teljes felületű ragasztás esetén is figyelembe kell venni az 
adott kötéstechnika (Masterclic Plus) külön leírását, az 
általános tudnivalókat, valamint a felület előkészítésére 
vonatkozó előírásokat is be kell tartani. 
 
A MeisterWerke az UZIN Utz cég által gyártott UZIN-MK 92 
S (2-K PUR) és az UZIN-MK 250 (1-K STP) ragasztóit 
ajánlja. De ugyanúgy megfelel más gyártó azonos 
tulajdonságú vízmentes, magas szakítószilárdságú PUR 
ragasztója. 
 
Vegye figyelembe a ragasztóanyag gyártójának utasításait. 
(pl. kötési idő). A ragasztót a teljes felületre kell felhordani, 
ne maradjon ragasztómentes folt. Figyeljen a rétegrendre, 
alapozásra, kiegyenlítésre, és a parketta ragasztóra 
vonatkozó utasítások betartására, hogy biztonságosan, és 
megfelelően tudja elvégezni burkolást. 
 
Lerakás 
A Nadura padlók esetén minden egyes panelt egyesével kell 
ragasztással rögzíteni. Majd nyomjuk le erősen, hogy a 
ragasztó a panel alsó felületének minél nagyobb részével 
érintkezzen.  
 
A DIN 18365 és a 18356 szabványok szerinti előírásoknak 
megfelelően az aljzat legyen száraz, tiszta, valamint 
repedés, és oldószermentes. A burkolást végző 
szakembernek ellenőriznie kell a fentiek meglétét a 
burkolási munkák megkezdése előtt. Meg kell győződnie 
arról is, hogy az aljzat az adott szakmai standardok alapján, 
a megfelelő technológiával, és az építőipari előírások 
figyelembevételével készült el. 
 
Amennyiben a burkolandó alap hibás, a későbbi 
kellemetlenségek elkerülése érdekében, érdemes 
jegyzőkönyvet felvenni főként az alábbiakról: 
 

o nagyobb egyenetlenségek 
o repedések 
o nem elég száraz alap 
o nem elég szilárd alap 
o szennyeződések a felületen: (pl. olaj, viasz, lakk, 

festék) 
o nem megfelelő aljzatmagasság a többi helyiséghez 

viszonyítva 
o nem megfelelő aljzat hőmérséklet 
o nem megfelelő hőmérséklet a helyiségben 
o hiányzó felfűtés terv padlófűtés esetén 
o erőzáró dilatációk hiánya 
o az aljzatbetonba kerülő fal melletti dilatációs 

szalag kiállásának hiánya 
o a padlófűtés mérési helyeinek megjelölése hiányzik

   

 
Ragasztási utasítások 
A ragasztási javaslatok a gyártók által végzett széleskörű 
vizsgálatokon, és teszteken alapulnak. A különböző 
helyszíni adottságoknak köszönhetően a megadott adatok 
miatti károk nem képezik reklamáció tárgyát. 
 
Ha eltér a javallott típusú ragasztótól, ez esetben nem 
tudunk az eredményért garanciát vállalni. 
 
Mindenképpen javasoljuk a próbaragasztást, ill. kérjen 
segítséget a ragasztó gyártójától. 
 
Fidbox – a padlóvédő 
A páratartalom, és a hőmérsékletingadozások 
befolyásolhatják a padlóburkolatok élettartamát és 
stabilitását. Ezért javasoljuk a Fidbox műszer használatát, 
melynek segítségével hosszú távon tudhat meg adatokat a 
padló menti hőmérsékletről, és a relatív páratartalomról. 
Amennyiben káresemény történik, a leolvasó műszer 
segítségével gyorsan ki lehet deríteni, hogy mi lehet a 
probléma oka, nem kell hosszas vizsgálódásokba 
bonyolódni.  
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Mindennapi takarításhoz/ 
beépítés után

Felfrissítő ápolás Speciális tisztítás

CC- Parketta ápoló CC- H2 Olaj CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
KA: 1:200 KA: higítatlanul KA: 1:1 -1:3
Cikkszám: 9061 87 070 A17 Cikkszám: 9061 87 160 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17

Erős szennyeződés esetén Erős szennyeződés esetén
az első felmosáshoz: CC- Prémium Ápolóolaj
CC- Prémium Ápolóolaj KA: higítatlanul
KA: higítatlanul

CC- Parketta ápoló CC- H2 Olaj CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
KA: 1:200 KA: higítatlanul KA: 1:1 -1:3
Cikkszám: 9061 87 070 A17 Cikkszám: 9061 87 160 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17

CC- Parketta és parafa ápoló CC- Parketta és parafa matt ápoló CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
KA: 1:200 KA: higítatlanul KA: higítatlanul
Cikkszám: 9061 87 011 A17 Cikkszám: 9061 87 031 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17

CC- Parketta és parafa ápoló CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
KA: 1:200 KA: higítatlanul
Cikkszám: 9061 87 011 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17

Beépítés után: CC- Teljeskörű ápolószer matt CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
CC- PU Tisztító KA: higítatlanul KA: higítatlanul
KA: 1:10 Cikkszám: 9061 87 090 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17
Cikkszám: 9061 87 150 A17

Mindennapi takarításhoz:
CC- PU Tisztító
KA: 1:200
Cikkszám: 9061 87 150 A17

CC- Parketta és parafa ápoló CC- Parketta és parafa matt ápoló CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
KA: 1:200 KA: higítatlanul KA: higítatlanul
Cikkszám: 9061 87 011 A17 Cikkszám: 9061 87 031 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17

Beépítés után: CC- Teljeskörű ápolószer matt CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
CC- PU Tisztító KA: higítatlanul KA: higítatlanul
KA: 1:10 Cikkszám: 9061 87 090 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17
Cikkszám: 9061 87 150 A17

Mindennapi takarításhoz:
CC- PU Tisztító
KA: 1:200
Cikkszám: 9061 87 150 A17

CC- Laminált tisztító CC - Intenzív tisztítószer fa padlókhoz
KA: 1:200 KA: 1:1 -1:3
Cikkszám: 9061 87 000 A17 Cikkszám: 9061 87 040 A17

CC- Laminált tisztító CC- Elatex Általános folt tisztító
KA: 1:200 KA: higítatlanul
Cikkszám: 9061 87 000 A17 Cikkszám: 9061 87 110 A17

Laminált padló

natúr olajozott

UV olajozott

lakkozott

magasfényű lakkozott

lakkozott

Felhasználási területek

Longlife parketta és Lindura fa padló

Design padló

Parafa padló

Linóleum padló

Nadura padló

 

TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓSZEREK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KA= Keverési arány 
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TISZTÍTÁSI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ  

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 
A Meister minőség a mindennapi használatban is 
megmutatkozik. Jelen útmutató elolvasásával, és 
javaslataink betartásával hosszú ideig megőrizheti padlói 
állapotának épségét.  
 
A Meister termékek lelke a válogatott alapanyag, mely a 
tapasztalt szakemberek munkája által, és a legmodernebb 
technológia segítségével válik minőségi termékké. („Made 
in Germany”.)  
 
Ehhez a prémium minőséghez profi értékesítői, és 
szervízszolgáltatás is jár, ezért vásárolhatja meg a Meister 
padlókat csak a magyarországi kizárólagos forgalmazónál 
(Mantu Ajtóstúdió Kft.) és annak viszonteladó partnereinél. 
 
1. A megfelelő ápolás 
 
A minőségi padlónak minőségi ápolás jár, ezért javasoljuk a 
CC- Dr. Schutz ápolócsalád termékeit. A padló típusának 
megfelelő tisztítószer gondoskodik arról, hogy padlója 
hosszú ideig jól nézzen ki. A heti portalanításhoz elég a 
porszívózás is, de a padló felülete igényli a rendszeres, 
ápolószeres felmosást is. 
 
A felmosásnál ügyeljen rá, hogy a padlót ne nedvesítse be 
túlzottan. Ideális esetben a padló egy perc alatt felszárad. 
Néhány fafajta, pl. a bükk, vagy a juhar különösen 
érzékenyen reagál a nedvességre. 
 
Erős szennyeződések eltávolításához ne használjon 
kaparóeszközt, inkább egy univerzális folttisztítóval 
távolítsa el a szennyeződést. (CC- Elatex)  
 
A padlón levő karcolások nem csak optikai kellemetlenséget 
jelentenek, de adott esetben nehezebb lesz a 
szennyeződéseket is eltávolítani, sőt a páratartalomra is 
érzékenyebben reagálhat. A CC- Dr. Schutz ápolószerek 
nagy előnye, hogy a padló jobban igénybevett területeit 
ellenállóbbá teszik. 
 
2. Állapotmegőrzés, megelőző intézkedések 
 
Az egészséges klíma, mely kb. 20 C° feletti hőmérsékletet, 
és 50-60%-os páratartalmat jelent, kellemes közérzetet 
biztosít otthonunkban.   
Ezek a környezeti feltételek megfelelőek a fa alapanyagból 
készült termékeknek is, így a Meister padlók számára is. 
Alacsonyabb légnedvesség esetén a padlók kiszáradnak.  
 
Ha tartósan alacsonyabb a páratartalom, mint 50%, 
párásító berendezés használata ajánlott, így elkerülheti a 
padló extrém kiszáradását. Ha tartósan magasabb a 
páratartalom a kívánatosnál, az a padlók vetemedéséhez 
vezethet. 
Szennyeződések elleni védekezés 
Természetesen a legtöbb szennyeződés kintről jut be a 
padlókra.  Ezért főként az előszobában, vagy előtérben, a 
bejárati ajtó környékén érdemes megfelelő méretű 
lábtörlőt, vagy koszfogó szőnyeget alkalmazni, mivel a 
cipőre tapadt homok olyan, mintha csiszolópapírral 
csúszkálnánk a padlóburkolaton. 
 
Érdemes a gyakran mozgatott, vagy a nehéz bútorok lábára 
is filckorongot ragasztani, hogy megelőzzük a padlóburkolat 
egy helyen való kikopását, sérülését. 
 

 
3. Építkezés befejezése utáni takarítás 
 
Az újonnan lerakott Meister padlókat a használatbavétel 
előtt alaposan meg kell tisztítani, hogy a burkolás közben 
keletkezett szennyeződéseket, enyv maradékokat teljesen 
eltávolítsuk. 
 
A Meister laminált és Nadura padlókat a CC- Laminált padló 
tisztítóval takaríthatjuk meg. Hígítási arány vízzel: 1:200. 
Fózolt laminált padló esetén ügyelni kell arra, hogy ne 
maradjon víz a fugákban.  
 
A Meister lakkozott, és a magasfényű Longlife parkettákat a 
CC-Parketta és parafa padló tisztítóval takaríthatjuk meg. 
Hígítási arány vízzel: 1:200. Fózolt laminált padló esetén 
ügyelni kell arra, hogy ne maradjon víz a fugákban.  
 
A Meister UV olajozott Longlife padlókat a CC- Parketta 
ápolóval takaríthatjuk meg. Hígítási arány vízzel: 1:200. 
Fózolt laminált padló esetén ügyelni kell arra, hogy ne 
maradjon víz a fugákban.  
 
A Meister natúr olajozott Longlife padlókat és a Lindura fa 
padlókat a CC- Parketta ápolóval takaríthatjuk meg. Hígítási 
arány vízzel: 1:200. Fózolt laminált padló esetén ügyelni 
kell arra, hogy ne maradjon víz a fugákban.  
 
Erősen igénybevett felületek esetében: A CC- Parketta 
ápolóval végzett felmosás után kenje át vékonyan és 
egyenletesen a padlót a CC- Prémium ápolóolajjal egy 
szöszmentes törlőkendő segítségével.  Majd az olajréteget 
egy párna és egy polírozógép segítségével dolgozza el a 
felületen. Az esetleges felesleget itassa fel közvetlenül egy 
nedvszívó kendővel. Száradás után (legalább 12 óra) a 
padló újra használatba vehető. További 7-10 nap után lehet 
újra felmosni.  
 
A Meister parafa padlókat a CC- Parketta és parafa ápolóval 
takaríthatjuk meg. Hígítási arány vízzel: 1:200. Fózolt 
laminált padló esetén ügyelni kell arra, hogy ne maradjon 
víz a fugákban.  
 
A Meister linóleum padlókat a CC- PU tisztítószerrel 
takaríthatjuk meg. Hígítási arány vízzel: 1:10. A padlót 
alaposan kicsavart felmosóval mossa fel, végezetül tiszta 
vízzel is végezzen el egy felmosást. 
 
Figyelem! A fent említett vizes bázisú tisztítószerek, ill. a 
CC-Elatex (univerzális folttisztító) a nem szakszerűen 
lerakott padlóknál az esetleges résekbe beszivárogva 
előidézhetik a hordozóréteg vetemedését, melyet nem 
tudunk garanciális problémaként elfogadni. 
 
4. Mindennapos tisztítás 
 
Laminált padló 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés. Felmosáshoz a CC- laminált 
padló tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. Kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
A foltokat, cipőtalp okozta fekete csíkokat, és egyéb erős 
szennyeződéseket a CC- Elatex univerzális folteltávolítóval, 
vagy hígítatlan CC- laminált padló tisztítóval kell egy puha 
szivacs segítségével eltávolítani. Ezután lehet a felületet 
nedvesen feltörölni. Fózolt laminált padló esetén figyelni kell 
arra, hogy ne maradjon víz a fugákban.  
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Nadura padló 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés. Felmosáshoz a CC- laminált 
padló tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. Kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
Ha szükséges, használjon súrolókefét. 
 
Erősebb szennyeződések esetén használja a CC- Intenzív 
tisztítószert 1:1 – 1:3 arányban hígítva. Permetezze egy 
kézi spriccelő segítségével a foltra, és max. 5 percig hagyja 
hatni. Ha szükséges, használjon súrolókefét is.  
 
Ezután egy alaposan kicsavart felmosóval mossa fel a 
felületet. Ismételje meg a felmosást tiszta meleg vízzel is, 
hogy minden felmosó szer maradékot eltávolítson róla. 
 
A foltokra, valamint a sarkokban felgyülemlett 
szennyeződésekre alkalmazhatja a CC- Elatexet (intenzív 
folteltávolító), vagy hígítatlan CC- laminált, vagy intenzív 
tisztítót.  Egy puha szivacs segítségével oszlassa el a szert a 
szennyeződésen, majd egy tiszta vizes felmosással távolítsa 
el a felmosó szert a felületről. 
 
A projekteknél alapvetően gépi tisztítást és ápolást 
javaslunk. A CC- laminált tisztítószert használja 1:1 
hígításban. 
 
Lakkozott Longlife parketta 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés.  Felmosáshoz a CC- Parketta 
és parafa padló tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. 
Egy alaposan kicsavart felmosót használjon, kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
 
A zsíros, olajos foltokat, vagy erősebb szennyeződéseket 
hígítatlan CC- Parketta és parafa padló tisztítóval kezelje 
egy puha szivacs segítségével. Végül tiszta vízzel törölje át 
a felületet, hogy az összes maradék tisztítószert eltávolítsa. 
A legmakacsabb foltokat a hígítatlan CC- Intenzív tisztítóval 
távolíthatja el. 
 
A padló felület szépségének megőrzéséhez, vagy ha már 
úgy látjuk, hogy kicsit megkopott a felület, akkor a CC- 
Parketta és parafa padló matt tisztítószert javasoljuk.  
 
Erős szennyeződések esetén, vagy intenzív tisztításhoz a 
CC- Intenzív tisztítót javasoljuk hígítatlanul. A felület teljes 
száradását követően kenje át vékonyan a CC- Parketta és 
parafa padló matt tisztítószerrel, majd hagyja 12 órát 
száradni, addig ne lépjen a felületre. 
 
Intenzív tisztítás esetén a CC- Intenzív tisztítószert 
használja hígítatlanul. Egy szöszmentes ronggyal vigye fel a 
felületre szakaszonként, majd egy vizes felmosással 
távolítsa el a tisztítószer maradékot. Kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
 
Nagy felületeknél érdemes inkább polírozógépet használni. 
Majd a felületet egy alaposan kicsavart felmosóval törölje 
át, hogy felszedje a tisztítószer maradékot. Végül ismételje 
meg a felmosást tiszta vízzel is.  
 
A tisztítást egyszerre két ember is végezheti, az egyikük 
felviszi a tisztítószert a felületre, ahol szükséges, ott 
megsúrolja, majd a másik eltávolítja a szert a felületről, és 
elvégzi a tiszta vizes felmosást. 
 
Magasfényű lakkozott Longlife parketta 
Ha a használat során kezd megkopni a gyári felületkezelés, 
akkor technikailag lehetséges a felület tisztítószerekkel  
 
 
 
 

 
 
 
történő felfrissítése. Azonban ezek a tisztítószerek 
befolyásolják a magasfényű megjelenést.  
 
UV olajozott Longlife parketta 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés. Felmosáshoz a CC- parketta 
padló tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. Egy 
szöszmentes ronggyal vigye fel a tisztítószert a felületre, 
majd egy alaposan kicsavart felmosóval törölje fel. A 
tisztítás és az ápolás egymást követően történjen. A 
rendszeres polírozás védőréteget képez a padló felületén, 
így tovább megőrzi szépségét. 
 
A padló felület szépségének megőrzéséhez, vagy ha már 
úgy látjuk, hogy kicsit megkopott a felület, akkor a CC- H2 
Olaj tisztítószert javasoljuk.  
 
Normál szennyeződések esetén először használja a CC- 
Parketta ápolót 1:200 hígításban.  
 
Erős szennyeződések esetén, vagy intenzív tisztításhoz a 
CC- Intenzív tisztítót javasoljuk 1:1 – 1:3 hígításban. A 
felület teljes száradását követően kenje át vékonyan a CC- 
H2 Olajjal, majd hagyja 12 órát száradni, addig ne lépjen a 
felületre. 
 
Intenzív tisztítás esetén a CC- Intenzív tisztítószert 
használja 1:1 – 1:3 hígításban. Egy szöszmentes ronggyal 
vigye fel a felületre szakaszonként, majd egy vizes 
felmosással távolítsa el a tisztítószer maradékot. Kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
 
Nagy felületeknél érdemes inkább polírozógépet használni. 
Majd a felületet egy alaposan kicsavart felmosóval törölje 
át, hogy felszedje a tisztítószer maradékot. Végül ismételje 
meg a felmosást tiszta vízzel is.  
 
A tisztítást egyszerre két ember is végezheti, az egyikük 
felviszi a tisztítószert a felületre, ahol szükséges, ott 
megsúrolja, majd a másik eltávolítja a szert a felületről, és 
elvégzi a tiszta vizes felmosást.  
 
Natúr olajozott Longlife parketta és Lindura fa padló 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés. Felmosáshoz a CC- parketta 
padló tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. Egy 
szöszmentes ronggyal vigye fel a tisztítószert a felületre, 
majd egy alaposan kicsavart felmosóval törölje fel. A 
tisztítás és az ápolás egymást követően történjen. A 
rendszeres polírozás védőréteget képez a padló felületén, 
így tovább megőrzi szépségét. 
 
A padló felület szépségének megőrzéséhez, vagy ha már 
úgy látjuk, hogy kicsit megkopott a felület, akkor a CC- H2 
Olaj tisztítószert javasoljuk. Normál szennyeződések esetén 
először használja a CC- Parketta ápolót 1:200 hígításban.  
 
Erős szennyeződések esetén, vagy intenzív tisztításhoz a 
CC- Intenzív tisztítót javasoljuk 1:1 – 1:3 hígításban. A 
felület teljes száradását követően kenje át vékonyan a CC- 
H2 Olajjal, majd hagyja 12 órát száradni, addig ne lépjen a 
felületre.  
 
Intenzív tisztítás esetén a CC- Intenzív tisztítószert 
használja 1:1 – 1:3 hígításban. Egy szöszmentes ronggyal 
vigye fel a felületre szakaszonként, majd egy vizes 
felmosással távolítsa el a tisztítószer maradékot. Kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
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Nagy felületeknél érdemes inkább polírozógépet használni. 
Majd a felületet egy alaposan kicsavart felmosóval törölje 
át, hogy felszedje a tisztítószer maradékot. Végül ismételje 
meg a felmosást tiszta vízzel is.  
 
A tisztítást egyszerre két ember is végezheti, az egyikük 
felviszi a tisztítószert a felületre, ahol szükséges, ott 
megsúrolja, majd a másik eltávolítja a szert a felületről, és 
végzi a tiszta vizes felmosást. 
 
Natúr olajozott Longlife parketta és Lindura fa padló 
erősen igénybevett helyiségekben 
Erősen igénybevett helyeken javasoljuk a teljes felület 
felfrissítését és utóolajozását a CC- Prémium ápolóolajjal. A 
felületet először a CC- Intenzív tisztítószerrel 1: - 1:3 
hígításban kell megtisztítani. A feloldott szennyeződést 
azonnal fel kell törölni. Majd ismételje meg a felmosást 
tiszta vízzel is.  Kerülje a tócsaképződést. 
 
Miután a felület teljesen megszáradt egy szöszmentes 
ronggyal vékonyan vigye fel a felületre a CC- Prémium 
ápoló olajat. Ezután rögtön fel kell polírozni. A polírozás 
után a felületnek egyenletes selyem matt fényűnek kell 
lennie. Száradás után (legalább 12 óra) a padló újra 
használatba vehető. További 7-10 nap után lehet újra 
felmosni.  
 
Ezen kívül használhatja az OSMO padlóápoló termékeket is. 
A rendszeres tisztításhoz és ápoláshoz javasoljuk az OSMO 
Wisch-Fix anyagot vízzel hígítva. A padlót egy alaposan 
kicsavart szöszmentes felmosóval töröljük fel, majd töröljük 
szárazra. A rendszeres használattól a padló ellenállóbb lesz. 
 
Az OSMO viaszápoló és tisztító eltávolítja a 
szennyeződéseket, és felfrissíti a felületet. Először az OSMO 
Wisch-Fix-szel tisztítsuk meg a felületet, majd a feloldott 
szennyeződést azonnal töröljük fel. Ezek után vigyük fel az 
OSMO viasz ápolót vékonyan és egyenletesen egy 
szöszmentes ronggyal. Igény esetén, a száradás után a 
felületet fel lehet polírozni. 
 
Erősen megkopott felület renoválására alkalmazza az OSMO 
3062 Keményviasz- olaját. 
 
Lakkozott Meister parafa padló 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés.  Felmosáshoz a CC- Parketta 
és parafa padló tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. 
Egy alaposan kicsavart felmosót használjon, kerülje a 
tócsaképződést, a felület csak nedves legyen, és ne vizes. 
 
A zsíros, olajos foltokat, vagy erősebb szennyeződéseket 
hígítatlan CC- Parketta és parafa padló tisztítóval kezelje 
egy puha szivacs segítségével. Végül tiszta vízzel törölje át 
a felületet, hogy az összes maradék tisztítószert eltávolítsa.  
 
A legmakacsabb foltokat a hígítatlan CC- Intenzív tisztítóval 
távolíthatja el. 
 
Linóleum padló 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés.  Felmosáshoz a CC- PU padló 
tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. Egy alaposan 
kicsavart felmosót használjon, kerülje a tócsaképződést, a 
felület csak nedves legyen, és ne vizes.  
 
A zsíros, olajos foltokat, vagy erősebb szennyeződéseket 
hígítatlan CC- PU padló tisztítóval kezelje egy puha szivacs  
 
 
 

 
 
segítségével. Végül tiszta vízzel törölje át a felületet, hogy 
az összes maradék tisztítószert eltávolítsa.  
 
A különösen makacs foltok eltávolításához, illetve a felület 
látható kopásakor érdemes egy alapos tisztítást beiktatni. 
Vigye fel a hígítatlan CC- Intenzív tisztítószert a felületre, 
hagyja 5 percig hatni, majd súrolja meg egy szivacs, vagy 
egy súrolókefe segítségével. Mossa fel a feloldódott 
szennyeződéseket, majd ismételje meg a felmosást tiszta 
vízzel is, hogy minden tisztítószer maradékot eltávolítson.  
 
Ha az ápolószer réteg idővel elhasználódik, egy alapos 
tisztítás után (CC- Intenzív tisztító) újra felfrissíthető a 
felület.  Ehhez a CC- Teljeskörű matt ápolószert használja, 
egy tiszta, nedves fehér ruhával hígítatlanul kenje fel 
egyenletesen, hosszanti irányba. Hagyja 45 percig száradni, 
majd ismételje meg a folyamatot kereszt irányban is. 
Felhasználás: 750 ml kb. 25-35 m2 felülethez elegendő. 
 
Design padló, Silent Touch 
A mindennapi szennyeződések eltávolítására elegendő a 
napi porszívózás, vagy söprés.  Felmosáshoz a CC- PU padló 
tisztítót használja, 1:200 arányban hígítva. Egy alaposan 
kicsavart felmosót használjon, kerülje a tócsaképződést, a 
felület csak nedves legyen, és ne vizes. 
 
A zsíros, olajos foltokat, vagy erősebb szennyeződéseket 
hígítatlan CC- PU padló tisztítóval kezelje egy puha szivacs 
segítségével. Végül tiszta vízzel törölje át a felületet, hogy 
az összes maradék tisztítószert eltávolítsa.  
 
A különösen makacs foltok eltávolításához, illetve a felület 
látható kopásakor érdemes egy alapos tisztítást beiktatni. 
Vigye fel a hígítatlan CC- Intenzív tisztítószert a felületre, 
hagyja 5 percig hatni, majd súrolja meg egy szivacs, vagy 
egy súrolókefe segítségével. Mossa fel a feloldódott 
szennyeződéseket, majd ismételje meg a felmosást tiszta 
vízzel is, hogy minden tisztítószer maradékot eltávolítson.  
 
Ha az ápolószer réteg idővel elhasználódik, egy alapos 
tisztítás után (CC- Intenzív tisztító) újra felfrissíthető a 
felület.  Ehhez a CC- Teljeskörű matt ápolószert használja, 
egy tiszta, nedves fehér ruhával hígítatlanul kenje fel 
egyenletesen, hosszanti irányba. Hagyja 45 percig száradni, 
majd ismételje meg a folyamatot kereszt irányban is. 
Felhasználás: 750 ml kb. 25-35 m2 felülethez elegendő.  
 
5. Általános utasítások tisztításhoz és ápoláshoz 
 
A Meister padlóburkolatokat soha ne hagyja hosszabb ideig 
nedvesen. A takarításnál inkább törekedjen a rendszeres 
száraz tisztításra. Nedves tisztítás esetén kerülje a 
tócsaképződést.  
 
Mindig alaposan kicsavart, nedves ruhával mosson fel.  
 
A gőztisztító nem alkalmas a Meister padlók ápolására. 
 
Ne használjon semmilyen súrolószert, vagy súrolóport, mert 
ezek károsíthatják a felületet.  
 
Kérjük, csak a fent említett ápolóanyagokat használja.  
 
A problémás foltok a laminált, a lakkozott fa és parketta 
padlókról a CC- Elatex (univerzális folteltávolító) 
tisztítószerrel távolíthatóak el. Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy a laminált padlóról történő folteltávolítás esetén a 
felület veszíthet a fényéből, a kelleténél erősebb dörzsölés 
hatására. Ezért a kezelés előtt mindenképp végezzen egy 
próbát egy kevésbé feltűnő helyen. 
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SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK KOPÁSÁLLÓSÁGÁRA 

MEISTER DESIGN-, NADURA-, ÉS LAMINÁLTPADLÓK  
 
I. Szavatosság és jótállás 
 
A Mantu Ajtóstúdió Kft. az általa forgalmazott Meister 
Design-, Nadura-, és laminált padlóburkolatokra 
szavatosságot és jótállást a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései szerint vállal. 
 
Ezen felül a rendeltetésszerű használat esetén a 
kopásállósságára jótállást az alábbi feltételekkel vállalunk.  
 
FIGYELEM! A jótállási igény kizárólag I. osztályú 
termékekre, a megadott igénybevételi osztálynak 
megfelelő igénybevételű lakótéri és intézményi 
felhasználás esetére érvényesíthető, kivéve 
nedvestéri helyiségekben (fürdőszoba, mosókonyha, 
szauna, stb.) történő felhasználást. A jótállás 
kizárólag az EU országaiban érvényes. 
 
Kopásállóság alatt értjük, hogy az előírásszerű felhasználás 
során a termék felületi rétege (dekor vagy furnérfelület) a 
jótállási idő alatt nem kopik le. Kopásnak számít a legalább 
1 cm2 nagyságú felület ahol a felületi dekor vagy 
furnérréteg a hordozórétegig lekopott, kivétel ez alól az 
egyes panelek peremterületei, amelyek a jótállásból 
kizártak. 
 
A nem rendeltetésszerű használat és terhelések, a 
mechanikus sérülések valamint a lerakási és karbantartási 
útmutatóban leírtak be nem tartása a jótállás elvesztését 
vonják maguk után.  
 
A jótállás elvesztését vonja maga után a padlók 
felületkezelésének nem előírásszerű, ill. nem szakszerű 
ápolása, tisztítása, vagy állagvédelme, különös tekintettel a 
kémiai anyagok okozta felmaródásokra, ill. nedvesedés 
miatti elváltozásokra.  
 
II. A jótállás időtartama 
 
Típus * Lakótér Közintézmény 
Design padló  
Catega Flex DD300 

20 év 5 év 

Design Padló Tecara DD350 20 év 5 év 
NADURA NB400, NQ500 örök 10 év 
Laminált padló  
MELANGO LD300/20 és /25 

25 év 5 év 

Laminált padló  
TALAMO LS300 

25 év 5 év 

Laminált padló  
MICALA LD200 

25 év 5 év 

Laminált padló  
TALAMO LS300 

25 év 5 év 

Laminált padló  
TALAMO LS300 

25 év 5 év 

 
* Silence kivitelek is. 
 
III. Szavatossági és jótállási feltételek 
 
A padlót a mindenkori műszaki leírásoknak (Lerakási és 
ápolási útmutató) ill. a termékhez mellékelt leírásnak, és az 
engedélyezett felhasználási területeknek megfelelően kell 
lerakni. Különös tekintettel a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltűntetett aljzat nedvességtartalomra, 
légnedvességre, és a lerakási útmutató padlófűtéshez  
 
 

 
 
 
szekció előírásaira. Amennyiben ezek nem állnak 
rendelkezésére Ön köteles azok átnyújtását haladéktalanul, 
még a lerakás megkezdése előtt megkövetelni a 
forgalmazótól vagy a gyártótól. 
 
A padló paneleket a lerakás előtt ellenőrizni kell, hogy nem 
anyaghiányosak, vagy sérültek-e és hibát a felhasználás 
előtt jelenteni kell a forgalmazónak vagy a Mantu Ajtóstúdió 
Kft-nek vagy a MeisterWerke gyártónak. 
 
 
A szavatosság és jótállás nem vonatkozik olyan sérülésekre, 
melyek a szakszerűtlen burkolásra, nem az előírásoknak 
megfelelő ápolásra és tisztításra, valamint a nem szakszerű, 
és időben végzett állagmegóvásra vezethetőek vissza. 
 
IV. Szavatossági és jótállási igények bejelentése 
 
Minden reklamációt írásban, az eredeti számla 
bemutatásával, a vásárlás helyszínén vagy gyártónál kell 
benyújtani. A számla képezi egyben a szavatossági és 
jótállási bizonylatot is. Amennyiben a vásárlást eredeti 
számlával nem tudja igazolni, azigény elutasításra kerül. A 
szavatossági vagy jótállási igény írásbeli elbírálására 30 nap 
áll rendelkezésre. 
 
Igényét online itt is leadhatja:  
http://www.mantu.hu/hibabejelento   
 
A vevő köteles a gyártónak vagy megbízottjának a hiba 
kivizsgálásának lehetőségét a helyszínen biztosítani. 
 
V. Szavatossági és jótállási jogok kiterjedése 
 
Elismert kárigény esetén a gyártó javítja a hibás 
padlópanelt, vagy azzal azonos értékű pótlást küld 
(amennyiben lehetséges, ugyanazon szériából). A 
cseretermék átvétele a vásárlás helyén történik. 
 
A termék szavatossága és jótállása kizárólag a termékre 
vonatkozik, és nem terjed ki semmilyen további, a 
káresettel kapcsolatos járulékos költségre. 
 
VI. Szavatosság és jótállás elévülése 
 
Semmilyen szavatossági és jótállási jog nem hosszabbodik 
meg a termék kijavítása vagy kicserélése esetén. A 
szavatossági és jótállási igény írásbeli bejelentését 
követően 6 hónap után a jogok elévülnek de legkorábban a 
vásárlástól számított szavatossági és jótállási idő lejártakor. 
 
 
 
 
 
 
Gyártó: 
 
MeisterWerke Schulte GmbH 
 
Cím:Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rüthen, Németország 
Telefonszám:+49 2952 8160 

http://www.mantu.hu/hibabejelento
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBDJZYUi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIqQEwEA
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+telefonsz%C3%A1m&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAENVBGhBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIrAEwEQ
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SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK TARTÓSSÁGRA 

MEISTER LINDURA FAPADLÓK  
 
 
I. Szavatosság és jótállás 
 
A Mantu Ajtóstúdió Kft. az általa forgalmazott Meister 
LINDURA padlóburkolatokra szavatosságot és jótállást a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései szerint vállal.  
 
Ezen felül a rendeltetésszerű használat esetén a 
rétegragasztott termékfelépítés tartósságára, a préselés és 
ragasztás tekintetében jótállást vállalunk az alábbi 
feltételekkel.  
 
FIGYELEM! A jótállási igény kizárólag I. osztályú 
termékekre, a megadott igénybevételi osztálynak 
megfelelő igénybevételű lakótéri felhasználás esetére 
érvényesíthető, kivéve nedvestéri helyiségekben 
(fürdőszoba, mosókonyha, szauna, stb.) történő 
felhasználást. A jótállás kizárólag az EU országaiban 
érvényes. 
 
A szavatosság és jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen 
használat, így különösen a padló nem előírásszerű 
felhasználási helye és terhelése, valamint bútorok, 
háziállatok, stb okozta mechanikai sérülésekre, mint pl. 
karcolások, benyomódások. A fúgákra vonatkozó esztétikai 
kifogások, a fény okozta színelváltozások és az 
évszakváltozással járó klimatikus viszonyok miatti 
alakváltozások nem képezhetik reklamáció tárgyát. 
Ugyanígy kizártak a rovarok okozta károk, a szakszerűtlen 
tisztítás,  ápolás vagy felület karbantartása által okozott 
károk, különös tekintettel a vegyszerek a nedvesség által 
okozott károkra. 
 
II. A jótállás időtartama 
 
Típus * Lakótér Közintézmény 
LINDURA fapadló HD 300 20 év 0 év 
 
III. Szavatossági és jótállási feltételek 
 
A padlót a mindenkori műszaki leírásoknak (Lerakási és 
ápolási útmutató) ill. a termékhez mellékelt leírásnak, és az 
engedélyezett felhasználási területeknek megfelelően kell 
lerakni. Különös tekintettel a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltűntetett aljzat nedvességtartalomra, 
légnedvességre, és a lerakási útmutató padlófűtéshez 
szekció előírásaira. Amennyiben ezek nem állnak 
rendelkezésére Ön köteles azok átnyújtását haladéktalanul, 
még a lerakás megkezdése előtt megkövetelni a 
forgalmazótól vagy a gyártótól.  
 
A padló paneleket a lerakás előtt ellenőrizni kell, hogy nem 
anyaghiányosak, vagy sérültek-e és hibát a felhasználás 
előtt jelenteni kell a forgalmazónak vagy a Mantu Ajtóstúdió 
Kft-nek vagy a MeisterWerke gyártónak. 
 
A padlók ápolásának, és tisztításának a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltüntetettek szerint kell történnie.  
 
Vegye továbbá figyelembe, hogy a felületkezelés 
védőrétegként szolgál az alatta fekvő fa rétegnek, amely a 
használat során koptató hatásnak van kitéve. A védőréteg  
 
 

 
 
kopása, ezért nem képezheti reklamáció tárgyát. Ha az 
elhasználódás jeleit látja, akkor a felületet időben a 
szükséges mértékben szakemberrel fel kell újíttatni. 
 
A szavatosság és jótállás nem vonatkozik olyan sérülésekre, 
melyek a szakszerűtlen burkolásra, nem az előírásoknak 
megfelelő ápolásra és tisztításra, valamint a nem szakszerű, 
és időben végzett állagmegóvásra vezethetőek vissza. 
 
IV. Szavatossági és jótállási igények bejelentése 
 
Minden reklamációt írásban, az eredeti számla 
bemutatásával, a vásárlás helyszínén vagy gyártónál kell 
benyújtani. A számla képezi egyben a szavatossági és 
jótállási bizonylatot is. Amennyiben a vásárlást eredeti 
számlával nem tudja igazolni, azigény elutasításra kerül. A 
szavatossági vagy jótállási igény írásbeli elbírálására 30 nap 
áll rendelkezésre. 
 
Igényét online itt is leadhatja:  
http://www.mantu.hu/hibabejelento   
 
A vevő köteles a gyártónak vagy megbízottjának a hiba 
kivizsgálásának lehetőségét a helyszínen biztosítani. 
 
V. Szavatossági és jótállási jogok kiterjedése 
 
Elismert kárigény esetén a gyártó javítja a hibás 
padlópanelt, vagy azzal azonos értékű pótlást küld 
(amennyiben lehetséges, ugyanazon szériából). A 
cseretermék átvétele a vásárlás helyén történik. 
 
A termék szavatossága és jótállása kizárólag a termékre 
vonatkozik, és nem terjed ki semmilyen további, a 
káresettel kapcsolatos járulékos költségre. 
 
VI. Szavatosság és jótállás elévülése 
 
Semmilyen szavatossági és jótállási jog nem hosszabbodik 
meg a termék kijavítása vagy kicserélése esetén. A 
szavatossági és jótállási igény írásbeli bejelentését 
követően 6 hónap után a jogok elévülnek de legkorábban a 
vásárlástól számított szavatossági és jótállási idő lejártakor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyártó: 
 
MeisterWerke Schulte GmbH 
 
Cím:Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rüthen, Németország 
Telefonszám:+49 2952 8160 

  

http://www.mantu.hu/hibabejelento
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBDJZYUi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIqQEwEA
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SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK TARTÓSSÁGRA 

MEISTER LONGLIFE FAPADLÓK  
 
 
 
I. Szavatosság és jótállás 
 
A Mantu Ajtóstúdió Kft. az általa forgalmazott Meister 
Longlife parkettákra szavatosságot és jótállást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 
szerint vállal.  
 
Ezen felül a rendeltetésszerű használat esetén a 
rétegragasztott termékfelépítés tartósságára, a préselés és 
ragasztás tekintetében jótállást vállalunk az alábbi 
feltételekkel.  
 
FIGYELEM! A jótállási igény kizárólag I. osztályú 
termékekre, a megadott igénybevételi osztálynak 
megfelelő igénybevételű lakótéri felhasználás esetére 
érvényesíthető, kivéve nedvestéri helyiségekben 
(fürdőszoba, mosókonyha, szauna, stb.) történő 
felhasználást. A jótállás kizárólag az EU országaiban 
érvényes. 
 
A szavatosság és jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen 
használat, így különösen a padló nem előírásszerű 
felhasználási helye és terhelése, valamint bútorok, 
háziállatok, stb okozta mechanikai sérülésekre, mint pl. 
karcolások, benyomódások. A fúgákra vonatkozó esztétikai 
kifogások, a fény okozta színelváltozások és az 
évszakváltozással járó klimatikus viszonyok miatti 
alakváltozások nem képezhetik reklamáció tárgyát. 
Ugyanígy kizártak a rovarok okozta károk, a szakszerűtlen 
tisztítás,  ápolás vagy felület karbantartása által okozott 
károk, különös tekintettel a vegyszerek a nedvesség által 
okozott károkra. 
 
II. A jótállás időtartama 
 
Típus * Lakótér Közintézmény 
LONGLIFE fapadlók  
PD, PS, PC, PQ 

35 év 0 év 

 
III. Szavatossági és jótállási feltételek 
 
A padlót a mindenkori műszaki leírásoknak (Lerakási és 
ápolási útmutató) ill. a termékhez mellékelt leírásnak, és az 
engedélyezett felhasználási területeknek megfelelően kell 
lerakni. Különös tekintettel a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltűntetett aljzat nedvességtartalomra, 
légnedvességre, és a lerakási útmutató padlófűtéshez 
szekció előírásaira. Amennyiben ezek nem állnak 
rendelkezésére Ön köteles azok átnyújtását haladéktalanul, 
még a lerakás megkezdése előtt megkövetelni a 
forgalmazótól vagy a gyártótól.  
 
A padló paneleket a lerakás előtt ellenőrizni kell, hogy nem 
anyaghiányosak, vagy sérültek-e és hibát a felhasználás 
előtt jelenteni kell a forgalmazónak vagy a Mantu Ajtóstúdió 
Kft-nek vagy a MeisterWerke gyártónak. 
 
A padlók ápolásának, és tisztításának a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltüntetettek szerint kell történnie.  
 
Vegye továbbá figyelembe, hogy a felületkezelés 
védőrétegként szolgál az alatta fekvő fa rétegnek, amely a 
használat során koptató hatásnak van kitéve. A védőréteg 
kopása, ezért nem képezheti reklamáció tárgyát. Ha az 
 

 
 
 
 elhasználódás jeleit látja, akkor a felületet időben a 
szükséges mértékben szakemberrel fel kell újíttatni. 
 
A szavatosság és jótállás nem vonatkozik olyan sérülésekre, 
melyek a szakszerűtlen burkolásra, nem az előírásoknak 
megfelelő ápolásra és tisztításra, valamint a nem szakszerű, 
és időben végzett állagmegóvásra vezethetőek vissza. 
 
IV. Szavatossági és jótállási igények bejelentése 
 
Minden reklamációt írásban, az eredeti számla 
bemutatásával, a vásárlás helyszínén vagy gyártónál kell 
benyújtani. A számla képezi egyben a szavatossági és 
jótállási bizonylatot is. Amennyiben a vásárlást eredeti 
számlával nem tudja igazolni, azigény elutasításra kerül. A 
szavatossági vagy jótállási igény írásbeli elbírálására 30 nap 
áll rendelkezésre. 
 
Igényét online itt is leadhatja:  
http://www.mantu.hu/hibabejelento   
 
A vevő köteles a gyártónak vagy megbízottjának a hiba 
kivizsgálásának lehetőségét a helyszínen biztosítani. 
 
V. Szavatossági és jótállási jogok kiterjedése 
 
Elismert kárigény esetén a gyártó javítja a hibás 
padlópanelt, vagy azzal azonos értékű pótlást küld 
(amennyiben lehetséges, ugyanazon szériából). A 
cseretermék átvétele a vásárlás helyén történik. 
 
A termék szavatossága és jótállása kizárólag a termékre 
vonatkozik, és nem terjed ki semmilyen további, a 
káresettel kapcsolatos járulékos költségre. 
 
VI. Szavatosság és jótállás elévülése 
 
Semmilyen szavatossági és jótállási jog nem hosszabbodik 
meg a termék kijavítása vagy kicserélése esetén. A 
szavatossági és jótállási igény írásbeli bejelentését 
követően 6 hónap után a jogok elévülnek de legkorábban a 
vásárlástól számított szavatossági és jótállási idő lejártakor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyártó: 
 
MeisterWerke Schulte GmbH 
 
Cím:Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rüthen, Németország 
Telefonszám:+49 2952 8160 

 

http://www.mantu.hu/hibabejelento
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBDJZYUi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIqQEwEA
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+telefonsz%C3%A1m&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAENVBGhBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIrAEwEQ
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SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK TARTÓSSÁGRA 

MEISTER PARAFA-, ÉS LINÓLEUM-PADLÓK  
 
 
I. Szavatosság és jótállás 
 
A Mantu Ajtóstúdió Kft. az általa forgalmazott Meister 
parafa és linóleum padlókra szavatosságot és jótállást a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései szerint vállal.  
 
Ezen felül a rendeltetésszerű használat esetén a 
rétegragasztott termékfelépítés tartósságára, a préselés és 
ragasztás tekintetében jótállást vállalunk az alábbi 
feltételekkel.  
 
FIGYELEM! A jótállási igény kizárólag I. osztályú 
termékekre, a megadott igénybevételi osztálynak 
megfelelő igénybevételű lakótéri felhasználás esetére 
érvényesíthető, kivéve nedvestéri helyiségekben 
(fürdőszoba, mosókonyha, szauna, stb.) történő 
felhasználást. A jótállás kizárólag az EU országaiban 
érvényes. 
 
A szavatosság és jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen 
használat, így különösen a padló nem előírásszerű 
felhasználási helye és terhelése, valamint bútorok, 
háziállatok, stb okozta mechanikai sérülésekre, mint pl. 
karcolások, benyomódások. A fúgákra vonatkozó esztétikai 
kifogások, a fény okozta színelváltozások és az 
évszakváltozással járó klimatikus viszonyok miatti 
alakváltozások nem képezhetik reklamáció tárgyát. 
Ugyanígy kizártak a rovarok okozta károk, a szakszerűtlen 
tisztítás,  ápolás vagy felület karbantartása által okozott 
károk, különös tekintettel a vegyszerek a nedvesség által 
okozott károkra. 
 
II. A jótállás időtartama 
 
Típus * Lakótér Közintézmény 
Parafa padló KIC 400 10 év 0 év 
   
 
III. Szavatossági és jótállási feltételek 
 
A padlót a mindenkori műszaki leírásoknak (Lerakási és 
ápolási útmutató) ill. a termékhez mellékelt leírásnak, és az 
engedélyezett felhasználási területeknek megfelelően kell 
lerakni. Különös tekintettel a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltűntetett aljzat nedvességtartalomra, 
légnedvességre, és a lerakási útmutató padlófűtéshez 
szekció előírásaira. Amennyiben ezek nem állnak 
rendelkezésére Ön köteles azok átnyújtását haladéktalanul, 
még a lerakás megkezdése előtt megkövetelni a 
forgalmazótól vagy a gyártótól.  
 
A padló paneleket a lerakás előtt ellenőrizni kell, hogy nem 
anyaghiányosak, vagy sérültek-e és hibát a felhasználás 
előtt jelenteni kell a forgalmazónak vagy a Mantu Ajtóstúdió 
Kft-nek vagy a MeisterWerke gyártónak. 
 
A padlók ápolásának, és tisztításának a Lerakási és ápolási 
útmutatóban feltüntetettek szerint kell történnie.  
 
Vegye továbbá figyelembe, hogy a felületkezelés 
védőrétegként szolgál az alatta fekvő parafa és linóleum 
rétegnek, amely a használat során koptató hatásnak van 
kitéve. A védőréteg kopása, ezért nem képezheti 
reklamáció tárgyát. Ha az elhasználódás jeleit látja, akkor a 
felületet időben a szükséges mértékben szakemberrel fel 
kell újíttatni. 

 
A szavatosság és jótállás nem vonatkozik olyan sérülésekre, 
melyek a szakszerűtlen burkolásra, nem az előírásoknak 
megfelelő ápolásra és tisztításra, valamint a nem szakszerű, 
és időben végzett állagmegóvásra vezethetőek vissza. 
 
IV. Szavatossági és jótállási igények bejelentése 
 
Minden reklamációt írásban, az eredeti számla 
bemutatásával, a vásárlás helyszínén vagy gyártónál kell 
benyújtani. A számla képezi egyben a szavatossági és 
jótállási bizonylatot is. Amennyiben a vásárlást eredeti 
számlával nem tudja igazolni, azigény elutasításra kerül. A 
szavatossági vagy jótállási igény írásbeli elbírálására 30 nap 
áll rendelkezésre. 
 
Igényét online itt is leadhatja:  
http://www.mantu.hu/hibabejelento   
 
A vevő köteles a gyártónak vagy megbízottjának a hiba 
kivizsgálásának lehetőségét a helyszínen biztosítani. 
 
V. Szavatossági és jótállási jogok kiterjedése 
 
Elismert kárigény esetén a gyártó javítja a hibás 
padlópanelt, vagy azzal azonos értékű pótlást küld 
(amennyiben lehetséges, ugyanazon szériából). A 
cseretermék átvétele a vásárlás helyén történik. 
 
A termék szavatossága és jótállása kizárólag a termékre 
vonatkozik, és nem terjed ki semmilyen további, a 
káresettel kapcsolatos járulékos költségre. 
 
VI. Szavatosság és jótállás elévülése 
 
Semmilyen szavatossági és jótállási jog nem hosszabbodik 
meg a termék kijavítása vagy kicserélése esetén. A 
szavatossági és jótállási igény írásbeli bejelentését 
követően 6 hónap után a jogok elévülnek de legkorábban a 
vásárlástól számított szavatossági és jótállási idő lejártakor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyártó: 
 
MeisterWerke Schulte GmbH 
 
Cím:Johannes-Schulte-Allee 5, 59602 Rüthen, Németország 
Telefonszám:+49 2952 8160 
  

http://www.mantu.hu/hibabejelento
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBDJZYUi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIqQEwEA
https://www.google.hu/search?espv=2&biw=1920&bih=946&q=meisterwerke+schulte+gmbh+telefonsz%C3%A1m&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEw3SbNMNinU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAENVBGhBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQxubM7JHSAhVMaRQKHVidCNwQ6BMIrAEwEQ
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