Nélkülözhetetlen útmutató

PARAFA,
a legfontosabb alapanyag
A linóleum legfontosabb tulajdonságait a parafának köszönheti, ami nem
más, mint egy földközi tengeri örökzöld tölgyfajta, a tulajdonképpeni parafatölgy kérge, amelynek rendszeres
lehántása a fának semmilyen károsodását nem okozza. A parafa minden
köbcentiméterében 40 millió méhsejthez hasonló levegõvel teli kamrácska
található, ennek köszönheti ez a nemes anyag különleges tulajdonságait:
egyedülálló hõszigetelõ képességét és
rugalmasságát. A parafaburkolatok
használata az elmúlt években kezdett
szélesebb körben elterjedni, hiszen a
parafa sok más burkolat különbözõ
elõnyeit egyesíti magában: Rugalmas
légcellái a lépések zaját elnyelik, a
parafa puhasága csökkenti a lábak és
a gerincoszlop terhelését. A parafaburkolat rendkívül tartós, lerakása és
tisztán-tartása egyszerû, mosható és
minden tekintetben könnyen kezelhetõ.

LINÓLEUM,

A parafa fõbb tulajdonságai:
• korlátlan élettartam
• jó páraáteresztés, vízállóság, fagygyal szembeni ellenállóképesség,
• kiváló hõszigetelõ és hangelnyelõ
tulajdonságok
• nehezen éghetõ, mérgezõ gázok
égéskor nem keletkeznek
• mérettartó, rugalmas, jól hajlítható,
• lúgoknak, savaknak, UV sugárzásnak, baktériumoknak ellenáll,
• nem penészedik, nem gombásodik,
nem korhad

a talpalattnyi
természetesség

Az elmúlt harminc év padlóburkolási szokásait
megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy minden évtizednek
van egy-két olyan divatterméke, amikor egy-egy burkolatcsalád hirtelen a nagyközönség széles rétegében, pár év
alatt robbanásszerûen elterjed. A múlt század 80-as évei
az egész világon a szõnyegpadló aranykora volt, a 90-es
években azután szinte mindenki laminált padlóval
burkolt, az elmúlt évtizedben a divat a természetes fa
és szalagparketta reneszánszát hozta.
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zámos elemzõ véleménye szerint a
következõ tíz év nagy felfutói a linóleum, a parafa és a PVC lesznek.
A linóleum az egyik legrégebbi „modern“ burkolatunk, mégis az elmúlt pár
évben a PVC és a linóleum gyártásában
olyan innovációk terjedtek el, amelyek
a burkolatok anyagát, érzetét és tulajdonságait is hihetetlen mértékben megváltoztatták.

S

LINÓLEUM VS PVC
A linóleum és a PVC sokak képzeletében hasonló burkolatként él, holott
semmi közük sincs egymáshoz, talán
kinézetben hasonlítanak némileg (innen a gyakori keveredés is). A legfontosabb különbség köztük, hogy míg a
linóleum természetes anyag, a PVC
mesterséges. Mindkét burkolat nagyon
dekoratív, nagy kopásállóságú, tartós és
Otthonok és Kertek
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A LINÓLEUM HÕSKORA
A linóleumot egy véletlen folytán 1855-ben fedezte fel
egy angol vállalkozó, Frederick Walton, amikor üzemében egy parafa alapú burkolóanyag gyártása során
az alapanyagba véletlenül fenyõgyanta került. A linóleum világméretû elterjedésében egyébként paradox
módon az amerikai alkoholtilalom (prohibíció) is jelentõs szerepet játszott, amikor a szeszesitalok parafa
dugóit gyártó Armstrong gyár egyik napról a másikra
megrendelés nélkül maradt. Mivel a gyár nem talált
kedvezõ hasznosítást jelentõs parafakészleteinek, az
akkoriban lejárt Walton féle szabadalom felhasználásával a padlóburkoló-piacon próbált szerencsét.
Hamarosan mindenki linóleum burkolatot szeretett
volna, egy idõben még az amerikai csatahajók fedélzetét is linóleummal borították.
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könnyen takarítható. A linóleum természetes, megújuló alapanyagokból
készül.
Gyártása során lenmagolajat, fenyõgyantát és parafaõrleményt kevernek
össze finomra õrölt fadarálékkal, ezeket még természetes színezõkkel is
fûszerezik. A linóleum név egyszerûen
a len és az olaj latin neveinek összerakásából keletkezett: linum és oleum.
A linóleumot fizikai tulajdonságai igazán kivételessé teszik: felülete nem
csupán elnyûhetetlen, de egyben öngyógyuló is, azaz akár az élõ anyag,
minden beavatkozás nélkül képes a
karcok és sérülések eltüntetésére. A
linóleum elnyûhetetlenségére példa,
hogy 1870-es években gyártott linóleumok Németországban néhány helyen a mai napig használatban vannak.
A burkolat színe csupán enyhe, elegáns
patinát kapott, de egyéb tulajdonságai
a linóleumgyártás felfedezése óta eltelt
közel másfél évszázad alatt mit sem
változtak, megkockáztatjuk, a gyártók
némi bánatára.
Valószínûleg nincs még egy olyan melegburkolat, amely élettartamában akár
csak megközelíthetné a linóleumot.
A linóleum egyéb tulajdonságai is
kiválóak: felszíne antiallergén, antisztatikus és antibakteriális. Fõleg ezen
tulajdonságai miatt az elmúlt száz
évben középületeink, óvodáink, iskoláink, egészségügyi intézményeink és
kórházaink többségét linóleummal
burkolták. Antibakteriális felszíne miatt kórházakban más burkolatot alig
találni. Ráadásul a linóleum takarítása
nagyon egyszerû, felülete még nedves
állapotban is tapad.
A linóleum ideális „zöld“ burkolat,
amely minden környezettudatos ember
álma.
Gyártása során semmilyen káros anyag
nem keletkezik, lefektetése egy életre
szól. Ha burkolatunkat esetleg mégis
megunnánk, a linóleum egyszerûen
megsemmisíthetõ; miután természetes
alapanyagokból készült, lebomlása
semmilyen környezetterhelést nem jelent.

TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁS
Mostanáig a linóleumnak csupán
egyetlen hátránya volt, ami korábban a
lakossági elterjedést hátráltatta, a gyártóknak korábban nem igazán sikerült
izgalmas optikát, színvilágot, mintázatot varázsolni a linóleumokra és a fel-

színi struktúrák kialakításában sem jeleskedtek a legutóbbi idõkig. Mára a technológia alaposan megváltozott, a mai linóleumok színvilága és felülete sokat
változott, ezért is várják sokan a linóleum elterjedését. A
linóleum színe lehet fátyolos vagy intenzív, ragyogó
fényû, a divatos, pasztellszínû linóleum csempékbõl
meleg, barátságos szobabelsõket alakíthatunk ki. A
linóleumot gyakorlatilag minden helyiségbe ajánljuk: gyerekszobába, konyhába, nappaliba, folyosóra. Ma már
léteznek design-linóleumok többféle felülettel, alumíniumpettyes felszínnel, amelyek a belsõépítészek számára
is új lehetõségeket nyitnak. 8 000 Ft/m2 árért nagyon
szép linóleum burkolatot varázsolhatunk lakásunkba.

ÖSSZEFOGLALVA ELMONDHATJUK
A LINÓLEUM:
• 100%-ban természetes anyagú zöld burkolat
• Öngyógyuló, akár az élõ anyag
• Extrém élettartam
• Kellemes tapintás, melegérzet, rugalmasság
• Antibakteriális
• Antisztatikus
• Sem gyártása, sem megsemmisítése során nem
keletkezik káros anyag
• Jó hõ- és hangszigetelés
A cikkben szereplõ minden termék, csakúgy mint többszáz
további linóleum, PVC és parafa burkolat az INKU-nál
megvásárolható.
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