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Általános megjegyzések a nora® padlóburkolatok, formalépcsők és kiegészítők 
telepítéséhez 
 

Az egyes padlóburkolatok telepítésének alapja az országspecifikus szabvány. Ezenkívül figyelembe kell 
venni az aljzat előkészítő anyagainak és ragasztóinak gyártóinak ajánlásait. 

Az alábbi ajánlások termékspecifikusak és tapasztalatainkon, tesztjeinken alapulnak. Ha kétségei 
vannak, javasoljuk az egyéni ragasztóvizsgálatokat. Mivel nincs ráhatásunk az érintett anyagok helyes 
feldolgozására, ezért nem tudunk garanciát vállalni az eredményre. 

A garancia és a felelősség kizárólag az Általános szállítási és fizetési feltételeken alapul. 

Kérjük, tartsa be a következő ajánlásokat a nora® padlóburkolatok, lépcsőfokok és tartozékok 
telepítése előtt: 

A. Az aljzat 

Alkalmas aljzatok: esztrichek, öntött aszfalt (kátrány), OSB lap, rétegelt lemez stb. 

Az aljzatnak meg kell felelnie az adott országra jellemző beépíthetőségi szabványoknak. 

A megemelt padlóelemeket, OSB lapokat, rétegelt lemezeket stb. azonos magasságban kell felszerelni. 
Felújítások esetén az elemeket szükség szerint újra illeszteni kell. 

Az aljzat előkészítésének meg kell felelnie az országspecifikus előírásoknak, valamint az aljzatkészítő 
anyagok gyártóinak ajánlásainak. 

A noraplan® telepítése előtt az aljzatot mindig ki kell szintezni. 

A stresszmentes kiegyenlítő vegyületek csökkent felszívódást mutathatnak. Ezt figyelembe kell venni 
a diszperziós ragasztók használatakor a beágyazás időpontjának módosításával, mivel a diszperziós 
ragasztó víztartalmát nagyrészt el kell szívnia a levegőnek. A nem nedvszívó aljzatokat legalább 3 mm 
vastagságban kell kiegyenlíteni; javasoljuk a rake módszerrel történő szintezést. 

Kereskedelmi forgalomban kapható ragasztót használjon görgő-kerkes (bevásárló kocsi, kerekes 
búror) terhelés esetén. Amennyiben az aljzatot erős terhelés éri (pl.: villásemelő, targonca stb.) akkor 
a fogadó felületet nagy teljesítményű poliuretán bázisú kiegyenlítővel kell kezelni. 

A telepítés és a ragasztás során az aljzat hőmérsékletének legalább 15 ° C-nak kell lennie. Győződjön 
meg arról, hogy a nora® padlóburkolatok, lépcsőfokok és kiegészítők a kívánt padlóhőmérsékletűek-
e. Különösen télen az anyagot több napig a helyszínen kell tárolni, hogy felvegye a burkolat a helység 
hőmérsékletét. 

B. Anyagellenőrzés 

Ellenőrizni kell a padlóburkolat színét és a tétel azonosítóját (ellenőrzési szám a csomagolás címkéjén). 
Az elektrosztatikus disszipatív vagy vezetőképes norament® és noraplan® padlóburkolatok hátoldalán 
„ed” vagy „ec” jelzés található. A hibákról vagy az anyagcseréről csak akkor lehet értesítést küldeni, 
ha az árut még nem szerelték fel. A további költségeket nem térítjük vissza. 
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C. A telepítés után 

Homok, kövek, forgács és egyéb szennyeződések, éles peremű tárgyak javíthatatlanul károsíthatják a 
rugalmas padlóburkolatokat. Ezért fontos a beépített nora® padló védelme az építkezés során és a 
ragasztó megkötése után, azaz kb. 72 óráig. Ehhez használjon megfelelő speciális anyagot, amely 
páraáteresztő és újrafelhasználható. Az egyszínű nora® burkolatok esetében a kivitelezés során a 
lerakott burkolatot kötelezően le kell takarni.  

D. További információk 

A norament® és a noraplan® padlóburkolatok hátulján nyíljelzések vannak. A modulok és tekercsek 
lerakásakor ügyelni kell, hogy a nyilak egy irányba nézzenek. 

A görgő-kerekes bútorokat puha, szürke kerekekkel (W típus) kell felszerelni. Ha a padlóburkolatot 
ilyen terhelés éri, akkor az esztrichnek és a felhasznált anyagoknak (például aljzatkiegyenlítőnek, 
ragasztónak) alkalmasnak kell lenniük a görgő-kerekes terheléshez. 

A nora® padlóburkolat padlófűtéses esztrichekre történő telepítéskor, kérjük, vegye figyelembe az 
erre vonatkozó országspecifikus szabványokat. Ezenkívül megfelelő hőmérséklet-álló tulajdonságokkal 
rendelkező előkészítő anyagokat használjon. 

Szigorúan kövesse az aljzat előkészítő anyagok gyártójának ajánlásait és technológiai utasításait. 
Kétség esetén a gyártótól megerősítést kell kérni, hogy a kérdéses anyag alkalmas-e egy adott aljzatra. 
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