
 
 

 
 

Hajópadló fektetése, hajópadló felületkezelése: 

Kérem mindenképp olvassa el az alábbiakat le- ill. felrakás előtt!! 
 

- A falburkoló és hajópadló tárolásának egy teljesen zárt, csapadék- és napfénymentes helyen kell 
történnie. 

- Felrakás illetve lerakás előtt a terméket akklimatizálni ( szálankénti dilatáció) kell. 
- A fel-, illetve lerakásra váró terméket a helyiségben pihentetni kell, hogy a helyiségben uralkodó 

klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodni tudjon. 
- Ügyelni kell arra, hogy a levegő relatív páratartalma mind a fel-, illetve lerakás előtt, a fel-, illetve 

lerakás után 45-60 % közötti tartományban legyen. 
- Sem a helyiség, sem pedig a fel illetve lerakott termék hőmérséklete nem lehet +18 Celsius foknál 

alacsonyabb. 
- A falsíknál dilatációs (tágulási, terjeszkedési) hézagot kell hagyni. Leszárított, szakszerűen tárolt 

faanyag esetén cca. 1% a szálirányra merőlegesen, természetesen ez zsugorodás esetén is igaz. 
- A felrakást megelőzően a terméket mindkét oldalon festeni kell, hogy különösen a vékonyabb 

illetve szélesebb anyagoknál meggátoljuk a „teknősödés” kialakulását. 
- A felrakáshoz kapcsot és beütő szerszámot használjunk. 
- A fel és lerakást végeztesse szakirányú végzettségű szakemberrel. 
- A hibás átvételből vagy a helytelen tárolásból, felhasználásból adódó reklamációt nem fogadunk el. 

 
 
Járófelületű Hajópadló, fektetése: 
 

Miért éppen fából készült hajópadlót válasszunk? Amikor belépünk egy hajópadlós szobába rögtön 
szembe ötlik a padló, amelynek kellemes kisugárzása van az egész beltérre, az emberek komfort 
érzetére.  

Amikor elhatározzuk, hogy hajópadlót szeretnénk a szobánkba, akkor kiválasztásánál a döntenünk 
kell, hogy akarunk-e egy elegáns hatású, természetes és jó meleg benyomást adó hajópadlót, vagy 
egy utánzatot műanyagot, ahol az előbbi értékek elvesznek.  

A fentiek meggyőző erejűek, inkább a természetes anyagokból, fából készült hajópadlót válasszuk! 
A hajópadló előnyei: Egyik fontos előnye még a fából készült hajópadlónak, hogy az maga 
rugalmas anyag. Rugalmas padló óvja az izomzatot, az ízületet, kellemesebb hangulatú járást 
biztosít. Hála a modern technológiának, a fa hajópadlók festése és olajozása jelentősen növeli az 
élettartamát, a mechanikai ellenálló képességét a felszíni kopásállóságot, a karcmentességet. 
 
A járó felületű hajópadló fektetése eléggé összetett feladat. 

Ezért kérem ilyen esetben mindig forduljon szakemberhez! 

 


