
   

 
 

 
 

Fektetési, ápolási útmutató TRIO és DUOFloor rétegelt svédpadlókhoz 
 
Köszönjük, hogy a kizárólag a természetes fa alapanyagból készült TRIO ill. DUOFloor rétegelt kivitelű svédpadló (továbbiakban 
„svédpadló”) termékünket választotta, mely a Saicos cég 100 %-ban természetes összetételű olajaival felületkezelve , de természetesen 
felületkezelés nélkül  is megvásárolhatóak. Reméljük, hogy a használatba vétel után megelégedéssel tölti el termékünk természetes szépsége. 
Ahhoz azonban, hogy évek múltán is eredeti szépségében gyönyörködhessen fapadlójában, lerakása során és ápolásánál néhány alapvető 
szabályt be kell tartani. Ebben kívánunk most segítségére lenni.   

Tárolás 
Svédpadlónk természetes fa alapanyagból készült, amely befolyásolja tulajdonságait. Termékünk nedvességtartalma egy 
teljesen száraz lakószoba – a benne lakók egészségéhez is szükséges – klimatikus viszonyaihoz van beállítva, ezért 
felhívjuk a Kedves Vásárló figyelmét, hogy a svédpadló, mint minden fapadló, csak ellenőrzött, megfelelően száraz helyen 
tárolható. A méretváltozás elkerülése érdekében a svédpadlót olyan helyiségben tároljuk, amelynek klímája (hőmérséklete és 

páratartalma) megfelel a burkolni kívánt helyiség majdani, lakott körülmények közötti klímájával. Tartsa a szobát, a svédpadlót és a 
ragasztóanyagot a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül, a lerakás után pedig véglegesen, optimális szobahőmérsékleten a megfelelő 
páratartalom mellett ( kb. 20-22 C és 45-55 % relatív páratartalom). 

Követelmények az aljzattal szemben 
Az aljzat megfelelő előkészítése alapvetően befolyásolja és szorosan összefügg a további fektetési munkafolyamatokkal. Az 
aljzat előkészítését ezért feltétlenül bízzuk a svédpadló fektetését végző szakemberre! Az aljzat száraz, szilárd, sima, 
repedésmentes és tiszta legyen. Az aljzat előkészítési munkáit az utolsó vizes munkák befejezése után  (esetleges 
hidegburkolás, festés stb.) kell elkezdeni. Feltétel, hogy az aljzatbeton max. 2% CM nedvességtartalmú lehet, amelyet a 
munkák megkezdése előtt feltétlenül meg kell mérni és feljegyezni a kivitelezési naplóba. 

Ha a mért érték 2% CM-nél magasabb, de nem magasabb 3,5% CM-nél párazáró műgyantaréteg  (pl.: Artelit EB-270 Epoxy alapozó) felvitele 
után lehet folytatni a munkát. A műgyanta rétegre kötőhídként kvarchomokot vagy Artelit WB-280 alapozót ajánlunk. Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az aljzatbeton maradék nedvessége 2% CM-re csökkenjen, annak elkészülése után a környezettől függően több hónapra ( általában 
minimum 6 hónap) is szüksége lehet. Ha ennél hamarabb szeretnének fából készült melegburkolatot, ajánljuk a Knopp Contopp betonadalékok 
alkalmazását, amivel akár 1-2 hétre is csökkenthető a várakozási idő.  
A 2% CM-nél nem magasabb nedvességű aljzatbetonnál is fontos, hogy a száraz aljzat sima, egyenes legyen, ezért ha az egyenetlenség 
meghaladja a ± 2 mm/2 m-t, aljzatkiegyenlítővel kell azt egyenletessé tenni. Az aljzatkiegyenlítő kiválasztásánál körültekintően kell eljárni. Csak 
olyan aljzatkiegyenlítőt válasszanak, melyet a gyártó kifejezetten fából készült melegburkolat ( parketta, svédpadló) alá ajánl (pl. Artelit LC- 
715 vagy Artelit LC-760). Az aljzatkiegyenlítő alá, ha nem történt műgyantázás, feltétlenül használjanak alapozót, mely az aljzatkiegyenlítő jobb 
tapadását segíti elő ( pl. Artelit WB-280 vagy Artelit WB-290). A megfelelő aljzatkiegyenlítés után a kiegyenlítő réteg vastagságától függően 4-8 
nap várakozási időt javaslunk szellőztetés mellett, hogy a páraviszonyok is kiegyenlítődjenek a helyiségben. 
 
TRIO termékeink közül mindegyik típus míg DUOFloor termékeink közül a 15 mm-nél nem vastagabb kivitelű típusok padlófűtéssel együtt is 
alkalmazhatóak. Padlófűtés esetén az aljzatbeton nedvessége nem haladhatja meg a 1,5% CM-t, továbbá be kell tartani a padlófűtés és 
parketta együttes alkalmazásának előírásait! A padlófűtés és parketta alkalmazásának előírásait tartalmazó dokumentumot kérje a vásárlás 
helyszínén vagy töltse honlapunkról a www.matraparkett.hu/informaciok/letoltesek helyről! 

Fektetés 
Sima, száraz betonra feltétlenül, de aljzatkiegyenlítőre is ajánljuk a ragasztó jobb tapadását elősegítő alapozó használatát ( 
pl.: Artelit PB-230). A svédpadló fektetése a faltól 10-15 mm-re kezdődjön, ezt célszerű ideiglenesen ékeléssel biztosítani. 
Ragasztóanyagként kétkomponensű poliuretán (pl., Artelit PB-890 ) vagy környezetbarát, egykomponensű Hibrid polimer 
(pl. Artelit HB 810 1K ) ragasztót ajánlunk. A ragasztóanyag szükséglet aljzat minőségétől és az alkalmazott ragasztóanyagtól 
függően kb. 1,0-1,3 kg/m2. A lerakást mindig horonnyal a fal felé kezdjük, úgy, hogy a fektetési irány lehetőleg a beeső fény 

főirányát kövesse. A ragasztóanyagot a fektetendő területen fogas lappal, egyenletesen vékony rétegben vigyük fel az aljzatra, egyszerre csak 
akkora területen, amelyet néhány perc alatt be tudunk burkolni. A svédpadló elemeket csúsztató mozdulattal helyezzük el az aljzaton úgy, hogy 
azok összefüggő zárt felületet alkossanak. A homogén felület érdekében javasoljuk, hogy az elemek egymáshoz viszonyított eltolása legalább az 
elemszélesség duplája legyen. Az elhelyezett elemeket nem túl erősen ütőfával megütögetjük, hogy azok a ragasztóanyagba belefeküdjenek. 
Melegvíz vagy gőzvezeték körül feltétlenül be kell tartani a 10-15 mm-es fektetési távolságot. A leragasztás után hagyjuk a svédpadlót az 
alkalmazott ragasztóanyagtól függően 24-48 órát pihenni, amíg a ragasztó megköt és a parketta alkalmazkodik a szoba mikroklímájához. Ezután 
történhet meg a szegélylécezés melyhez az azonos felületkezeléssel kapható szegélyléceket ajánlunk. 

 
Használat, tisztítás, ápolás 
Általános javaslatok:A felületkezelt svédpadló, mint minden padló a használat során természetes mértékben kopik ezért 
rendszeres ápolást és szükség szerinti tisztítást igényel. A durva sérülések elkerülése végett az asztalok és székek lábaira, 
érdes, nehéz tárgyak alá helyezzen megfelelő filc vagy gyapjú alátétet. Vigyázat bármennyire is kemény fából készülnek  
svédpadlóink, a tűsarkú cipő nyomot hagyhat rajta! A természetes fából készült parketták érzékenyen reagálnak a levegő 

relatív páratartalmának változására. Javasolunk egy párásító vagy klímaberendezés beállítását a parkettaelemek összeszáradásnak vagy 
megdagadásának elkerülésére. Fontos hogy az átlagos 20-22 C és 45-55% relatív páratartalom folyamatosan biztosítva legyen. 

Felületkezelt svédpadlóink ápolása: 
 
A felületkezelés két vagy három rétegben történt a Saicos cég 100%-ban természetes összetételű olajaival. Az első és esetleges második réteg a 
svédpadló felületét felkeményíti, megszínezi míg az utolsó (hardwax olaj) selymes fényt ad neki és kopóréteget alkot rajta.  

A fektetés után partvissal, porszívóval vagy puha ronggyal portalanítsa a felületet. A gyártás során terméket elláttuk egy réteg erős kopó- és 
védőréteggel (használatra kész) de ennek a rétegnek a teljes kikeményedéséhez a fektetés után még szükséges 7-10 nap. Ezért kérjük, hogy 
ezen időszak alatt kímélje padlóját és a nedves takarítást is lehetőség szerint mellőzze. 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
Napi takarítás: 
Portalanítás partvissal, porszívóval vagy puha ronggyal. Amennyiben szennyezett a felület akkor csak erősen kicsavart felmosóronggyal 
takarítson!  A felmosóvízbe csak pH semleges mosószer tehető!. Ajánljuk a Saicos Wash Care Tisztító és ápoló koncentrátumot melyet a 
felmosóvízhez adagolhat ( 3 kupak/10l). Kíméletesen tisztítja és ápolja az olajozott fapadlót. Alkalmazható más nedves tisztítást igénylő felülethez 
is ( csempe, linóleum, lakkozott parketta, laminált padló stb.)  

Ápolás – Felfrissítés: 
Hosszantartó használat, nagyobb igénybevétel esetén a felület elkoszolódhat, kisebb karcolások jelenhetnek meg rajta és fénye is megkophat. 
Makacs szennyeződések eltávolításához és a fa felületének ápolásához ajánljuk a Saicos Wax Care viaszos ápolót. Rendszeres használata 
megvédi a felületet, regenerálja és felfrissíti azt. A felület víztaszítóvá és polírozottabba válik, eltünteti a kisebb karcolódásokat, sérüléseket. A 
világos felületekhez (White, Silver, Soul stb) a Saicos Wax Care 8111 terméket, az összes többi felülethez (Naturio, Brasil,Folk, Aged Oak stb.) 
pedig a Saicos Wax Care 8100 terméket használja.  Használjon egy kupaknyi Wax Care-t kb. 1m2 portalanított felülethez és oszlassa el azt 
puha, boholymentes ronggyal. 
Száradási idő kb. 45 perc.  
Vigyázat! Az ápolószerrel átitatott rongy tűzveszélyes! Szárítsa kifeszítve vagy tárolja vízben. Teljes kiszáradás után nem igényel külön 
bánásmódot, nem veszélyes hulladék. 
 
Felújítás – Regenerálás: 
Erősen szennyezett felület esetén (pl amikor a fa pórusaiból már nem távolítható el egyszerű eszközökkel a piszok) ajánljuk a Saicos Ecoline 
Magic Cleaner intenzív tisztítót. Eltávolítja a nicotin, zsír, olaj és penészfoltokat is.  
Fújja a terméket a szennyezett felületre! Várjon 5-20 percet! 
Távolítsa el a koszt a felületről kéznedves ronggyal. Szükség szerint 2-3-szor öblítse a rongyot tiszta vízzel. Várja meg a felület teljes száradását 
és attól függően, hogy a felület mennyire kopott használjon Saicos Wax Care-t vagy újítsa fel a felületet a megfelelő színű Saicos Hardwax Oil-
lal. A Saicos Ecoline Magic Cleaner intenzív tisztító kiválóan használható makacs szennyeződések eltávolításához linóleum, hidegburkolat, 
csempe esetén is! 
  
Javítás: 
Előfordulhat a használat során, hogy nagyobb sérülés keletkezik az olajozott felületen ( pl. egy bútor lába megsérti azt). 
A felület javítása szín azonos olajokkal lehetséges, melyek kisebb kiszerelésben (125 ml) beszerezhetőek a gyártónál vagy viszonteladóinál.   
 
Saicos termékekkel kapcsolatos bővebb információk a www.matraparkett.hu vagy a www.saicos.de honlapon találhatóak. 
 
A fenti termékek minden egyéb korlátozás nélkül használhatóak üzemünk minden régebben gyártott olajozott padlóihoz is!  

Egyéb kérdések és esetleges problémák esetén szívesen állunk az Önök rendelkezésére: 

 
 

Elérhetőségeink: 

Mátraparkett – Egererdő Zrt. 

H-3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11. 

Tel: +36 37 502 005 vagy +36 37 502 182 

e-mail: matraparkett@egererdo.hu 

www.matraparkett.hu 
 
 

Garancia 
Az Ön által vásárolt termék a nemzetközi szabványnak megfelelő minőségi osztályú, amely osztályok csak és kizárólagosan a 
felhasznált anyag struktúrájából fakadóan különböznek egymástól. Egyes elemek méretében, kiképzésében, 
nedvességtartalmában, használhatóságában a megengedettnél nem lehetnek nagyobb eltérések. Ezért kérjük, hogy a beépítés 
előtt ellenőrizze a megvásárolt terméket. Az esetleges észrevételeit, reklamációját lerakás előtt írásban, lehetőleg fényképekkel 
együtt, közöljék üzemünkkel a fenti elérhetőségen és várják meg válaszunkat is. Beépített hibás darabok után semmilyen 

költséget nem vállalunk!  Svédpadlónk tisztán fából készült, amely egy a természetben fejlődő natúrtermék. Strukturális és színváltozatok az 
alapanyag tulajdonságai, ezért nem szolgálnak reklamáció alapjául. Üzemünk nem vállal felelősséget a helytelen vagy elmaradt ápolásból, nem 
megfelelő ápoló-, tisztítószer alkalmazása, nem megfelelő környezet miatt bekövetkező szín- vagy alakváltozások miatt. Csak a gyártásból eredő 
méret, szín, alak és felületi változások képezhetik reklamáció tárgyát.  

 
 
Frissítve: 2017. január 07. 
 


