Nélkülözhetetlen útmutató

A varázslatos
PADLÓSZÕNYEG
Az 1970-es években szinte pillanatok alatt terjedt el a padlószõnyeg az egész
világon: kényelmes melegségével, komfortosságával és kedvezõ árával pár év
alatt minden más burkolatot legyõzött. Talán kár, hogy így történt, sok ember
éppen a régi szõnyegpadlók emléke miatt idegenkedik ettõl az egyébként
különleges és komfortos burkolattól.
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Nélkülözhetetlen útmutató
A "hõskor" tipikus szõnyegpadlói gyenge alapanyagból készültek, könnyen szennyezõdtek,
sõt a lakásban felhalmozódott port is tárolták. Az elmúlt harminc év újításai minden
hiányosságot megoldottak, de mivel ma is sok silány termékkel találkozhatunk a boltokban, fontos, hogy szõnyegpadlót mindig tudatosan válasszunk.

ELSÕ PROBLÉMA: TARTÓSSÁG
A legfontosabb fejlõdés az anyagtechnológia területén zajlott. A szõnyegpadló legfontosabb
tulajdonságát a szõnyegszálak alapanyaga határozza meg. Ez manapság jellemzõen kétféle: polipropilén (PP) és poliamid (PA). Ezekrõl csupán egy dolgot jegyezzünk meg: az
1980-as évekig a legtöbb szõnyeg olcsó PP szálból készült. Mivel a PP szál gyenge,
könnyen szakad, kopik és rojtosodik, a bútorok és a görgõsszék hamar tönkreteszi. A PP
szõnyegpadlók élettartama mindössze három-öt év. Az idõközben kifejlesztett PA szál
lényegesen drágább, viszont sokkal strapabíróbb, normál használattal gyakorlatilag
elnyûhetetlen. A gyártók általában tíz-tizenöt év garanciát vállalnak a PA szõnyegekre.

MÁSODIK PROBLÉMA: SZENNYTASZÍTÁS
Harminc éve kezdtek a mérnökök a szõnyegpadlók könnyû tisztíthatóságával behatóbban
foglalkozni. A probléma gyökere, hogy minden hagyományos szál felülete (most mindegy,
hogy PP vagy PA szálról beszélünk) milliónyi parányi rovátkát és vájatot tartalmaz, melyek
elegendõek ahhoz, hogy a makacs szennyezõdések (mint a sár vagy vörösbor) megtapadjanak rajtuk. A hagyományos szálú szõnyegek szálaiból a szennyezõdések egy része a legalaposabb porszívózás ellenére is alig jut
ki. A szõnyeg szálait a mérnökök speciális védõréteggel (ScotchGuard, vagy teflon) vonták be, így teljesen sima felületû szövetszálakat nyertek, melyrõl a szennyezõdések leperegnek. Jellemzõ, hogy a teflon az egyetlen eddig ismert anyag, melyen a gekkó
sem képes megtapadni.
Kerüljön egy ilyen szõnyegre bármilyen szennyezõanyag (narancslé, vörösbor, vér), minden egyszerûen letörölhetõ, a szõnyegek
gyakorlatilag tönkretehetetlenek, a szennyezõdéseknek ellenállnak és nagyon könnyen takaríthatóak. Ezen szõnyegpadlók általában megkapják a TÜV "antiallergén termék" minõsítését.

A SZÕNYEGPADLÓ VÁSÁRLÁS
HÁROM ALAPSZABÁLYA:
1. SZABÁLY: HA TÖBB, MINT TÍZ ÉVES, FELTÉTLEN
CSERÉLD LE!
Tíz év nagyon hosszú idõ. A tíz éve általános PP szõnyegpadlót ma már
nem szokás lakásba beépíteni, ráadásul ezen szõnyegek ajánlott élettartama is csupán három-öt év. Ennek fényében elgondolkodtató, hogy statisztikák szerint a Magyarországi szõnyegpadlók átlagos "cserélõdési ideje"
ennek legalább az öt-hatszorosa!

A SZÕNYEGPADLÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
2. SZABÁLY: PADLÓSZÕNYEG KIVÁLASZTÁSÁT MINDIG
KEZDD AZ ADATLAPPAL!
Egy szõnyegpadlóról tapintással és ránézésre még egy szakember sem
tudja megállapítani a pontos tulajdonságait vagy az árát. A különbözõ
szálak tapintásra megkülönbözhetetlenek, a teflonbevonat szabad szemmel
észlelhetetlen. Némi támpont lehet a szõnyegpadló ára, de ez csak a silány
termékek kiszûrésében segít.

3. SZABÁLY: PP PADLÓT CSAK SPECIÁLIS ESETBEN!
Csupán speciális esetben, kizárólag rövid élettartamú célokra javasoljuk
akciós PP padlószõnyegek vásárlását: alkalmi rendezvényekhez, rövid
ideig bérelt lakásba, esetleg gyerekszobába játszószõnyegnek. (A gyermek hamarosan megnõ és négy-öt év múlva már nem fog a lovagvárat
vagy mackóvárost mintázó padlószõnyegért feltétlenül lelkesedni.)

Típus

Ártartomány

Terméknév

Jellemzõ

Élettartam

PP alapanyagú

1,000-3,000 Ft/m2

INKU Cairo

Legfeljebb három-öt év

PA alapanyagú

4,000-7,000 Ft/m2

INKU Cent

PA alapanyagú
felületkezelt
(teflon/ScotchGuard)
PA alapanyagú
felületkezelt,
katalizátoros
szõnyegpadlók*

7,000-15,000 Ft/m2

INKU Iris

Gyenge, sérülékeny,
könnyen szennyezõdik
Erõs, strapabíró,
de könnyen szennyezõdik
Erõs, strapabíró, nem szennyezõdik

Legalább tíz-tizenöt év
9,000-16,000 Ft/m2 INKU Refresh
(DuraAir)

Erõs, strapabíró,
nem szennyezõdik és a környezet
levegõjét is tisztítja

* errõl bõvebben a következõ számban olvashatnak
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