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TISZTELT VÁSÁRLÓ!

A

legújabb burkolási trendek hatására egyre több a nagyméretű és keskeny burkolólap a
kínálatban. Ezekkel a lapokkal rendkívül élethű fahatású és más természetes felület alakítható ki.
Már amennyiben a leburkolt felület olyan minőségben készül el, ahogyan azt Ön szeretné.
Ehhez szeretnénk az alábbiakban olyan szaktanácsot adni, amit mindenképpen célszerű
ﬁgyelembe venni a burkolás előtt és a munkafolyamatok során.

1. VÁSÁRLÁS ELŐTT
Rajzoljuk le a burkolandó helység pontos és méretarányos alaprajzát, majd kérjük egy szakkereskedő segítségét, hogy készítse
el a burkolat kiosztási rajzot. A legtöbb üzletben már felkészültek egy élethű, 3 dimenziós látványterv készítésére is, amelyen
a saját helységünkben megtervezve láthatjuk a leendő felületet. Így még képernyőn vagy kinyomtatva papíron több verzióban
is megnézhetjük a burkolatunk kialakítását még az előtt, hogy megvásárolnánk a lapokat. Ilyen látványtervezést kérhet a
Szupercsempe 3D partnerek üzleteiben. Ezek után a szakember segít a felhasználás szerint kiválasztani a lapokat. Fontos, hogy
kopásállóságban és fagyállóságban hallgassuk meg az eladó tanácsait. Ugyanígy az eladó által az adott felhasználásnak megfelelő
szigetelő, előkészítő, ragasztó és fugázó anyagot vásároljunk. Ne dőljön be a kétes minőségű, olcsó anyagoknak! A nem megfelelő
anyag használata utólagosan már csak a burkolat teljes felbontásával cserélhető – igen költségesen.

2. BURKOLÁS ELŐTT
Ha sikerült megtervezni, majd szakember segítségével kiválasztani álmaink burkolólapját, akkor ellenőrizzük le, hogy az átvett
dobozok azonos méretkaliberű és színtónusú kerámiát tartalmaznak. Ugyanígy célszerű meggyőződni az esetleges felületi hibákról,
eltérésekről. Egy átlagos helység burkolásához szükséges mennyiséget pár perc alatt át lehet vizsgálni, ami sok utólagos
bosszúságot meg tud előzni.
A burkolat elkészítésével mindenképp szakembert bízzunk meg. Ez a munka nagyfokú anyagismeretet igényel, illetve az elkészült
felületre vonatkozó garancia is csak szakember által elvégzett munkával érvényes.

A vásárláskor kérjük az eladó tanácsát a burkolással kapcsolatban is. Ugyanis
a jelenleg divatos nagyméretű burkolatokhoz mindenképpen speciális
szerszámokra van szükség, hogy azok az Ön otthonában a kész felületen is
esztétikusan mutassanak. Ilyenek például a különböző szintező rendszerek,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a teljes felület valóban sík legyen, azaz
ne mutatkozzon rajta az úgynevezett síkfogassági hiba. Ezt már utólag
korrigálni nem lehet és rendkívül zavaró hatása van egy lakásban. Egy kis
odaﬁgyeléssel, a kész burkolatra vetítve minimális költséggel szép felületek
alakíthatóak ki – már ha a burkoló szakember valóban használja ezeket. Az
egyik legelterjedtebb szintező rendszert a Raimondi cég gyártja, amely
alkalmas arra, hogy a hosszú, de keskeny kivitelű famintás – a parkettára
hasonlító – burkolólapokat tökéletesen azonos szintbe hozza és ezzel szép
sík felületet képezhessen a nappalijában.
3. TISZTÍTÁS
A már kész felületet az átadás után célszerű speciális anyagokkal
megtisztítani a burkolás során visszamaradt ragasztó és fugázó
anyagoktól. Ehhez használjunk kifejezetten erre a célra gyártott
anyagokat! A modern ragasztástechnikában használt anyagokat már
nem lehet hagyományos háztartási tisztítószerekkel eltávolítani a kész
felületről. Másrészt a speciális tisztító anyagok jobb végeredményt
biztosítanak, illetve nagyságrendekkel gyorsabban érhető el velük
a kívánt hatás. A Fila cég kimondottan a hidegburkolatok
tisztításához gyárt speciális anyagokat. Ezek között mindenfajta
szennyeződés eltávolításához megtaláljuk a megfelelő szert. Így a
burkolás utáni első tisztításhoz a különböző fuga és ragasztónyom
eltávolítót, illetve a későbbiekben a felületen megtapadó cipő és más
szennyeződés nyomokat eltüntető anyagot is.
4. REKLAMÁCIÓ?
Ha a burkolás után a megtisztított felülettel nem vagyunk megelégedve, akkor ezt elsőként jelezzük a burkoló szakember felé. A
kész felületben található összes anyaggal ő dolgozott, ezért vele célszerű tisztázni, hogy nekünk mi nem tetszik. Fontos tudni, hogy
a burkoló mester a kész felületet adja át nekünk a munka végeztével, ami nem azonos a burkolólapokkal. Az Ő munkája révén áll
össze a megvásárolt kerámia egy homogén felületté.
Ha nem tudunk vele megállapodni vagy abban megegyezni, hogy az általunk vélt hiba az Ő munkája révén adódott-e, avagy a
segédanyagok vagy esetleg a kerámia burkolólapok okozzák a felületben rejlő hibát, akkor kérhetjük a vásárlás helyén az összes
felhasznált anyag minőségi kivizsgálását. Ebben az esetben a gyártók, illetve a magyar forgalmazók a helyszínen megvizsgálják
a felhasznált anyagokat, nekünk pedig számlával kell igazolni, hogy valóban szakember végezte a burkolási munkákat. Jó tudni,
hogy minden felhasznált anyagra szigorú gyártási szabványok vonatkoznak, amelyeket a gyártók a csomagoláson fel is tüntetnek.
A kerámia burkolatok esetén ez az MSZ-EN 14411-es szabvány. Ennek részleteiről szívesen kaphat tájékoztatást az üzletekben.
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