Tisztítási és kezelési útmutató INKU faparkettákhoz
Az INKU keményfa-parketták 4/6mm vastag nemesfa kopórétegből, illetve 6mm vastag,
többrétegű (általában ötrétegű) ragasztott nyírfurnér hordozórétegből állnak. A felületkezelt
nemesfa-parketták hosszanti és homlokirányú nút, ill. féderprofillal kerülnek forgalmazásra.
A 10 mm-es egyosztásos parketták az alábbi méretekben vásárolhatók meg:
Megnevezés
Prestige Stab
Maxi Stab
Prestigeadern
Prestigewürfel

Méret
10 x 68 x 476 mm/590 mm
10 x 92 x 790 mm/1190 mm
10 x 25 x 2200 mm
10 x 68 x 68 mm

Csomag tartalma
26 jobbos + 26 balos
26 jobbos
2 db
10 db

A 12 mm-es egyosztásos parketták az alábbi méretekben vásárolhatók meg:
Traffic Stab

12 x 68 x 476 mm / 590mm

22 jobbos + 22 balos

A Prestige és Traffic kiszerelés sokféle lerakási lehetőséget biztosít, lerakható szabályos vagy
szabálytalan mintázatban is, akár klasszikus halszálkás, vagy négyzetes módon is, a falakkal
párhuzamosan, vagy diagonális irányban.
A Prestige kiszerelés a Würfel kiszereléssel is variálható, ily módon számtalan további
lerakási minta-lehetőség nyílik meg, akár egyféle, akár különböző fafajták kombinálásával is.
Szabálytalan hajópadló
minta

Szabályos hajópadló
minta

Ferde lerakás

Halszálka

Tábla

Keretes tábla
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Tárolás
A PE fóliába csomagolt kartonokat mindenkor óvatosan mozgassuk, hogy az esetleges
sérülések elkerülhetőek legyenek. Nagyon fontos, hogy a csomagokat mind a szállítás, mind a
tárolás során, illetve a fektetés előtt a nedvességtől óvjuk. A csomagokat kizárólag zárt,
nedvességtől védett helyen és teljesen vízszintes helyzetben szabad tárolni. A javasolt tárolási
hőmérséklet 18°C.
Nagyon fontos, hogy a csomagokat kizárólag a burkolás előtt bontsuk meg. Az INKU
parketták nagyon szigorú minőségi ellenőrzésen estek át, amennyiben mégis bármilyen
látható hiba merülne fel, nagyon fontos, hogy ezt a burkolás előtt jelezni kell. A burkolást
követően semmilyen igényt vagy kifogást nem tudunk figyelembe venni. Kérjük, figyeljenek
arra, hogy a leburkolt parketta minősége mindenkor a burkoló kizárólagos felelőssége.
Előkészítés
Az INKU parketták fektetésénél alapvető, hogy a burkolási munka kezdetére a burkolandó
helyiség száraz és zárt legyen, minden külső nyílászáró előzőleg beépítésre kell, hogy
kerüljön, minden falazási vagy esztrich-munka, illetve minden egyéb olyan tevékenység,
mely a helyiség páratartalmára negatív hatást gyakorolna (pl. festés, csempézés stb.) már a
parkettázást megelőzően korábban befejezésre kell, hogy kerüljön. Túl magas páratartalom
esetén a parketta a nedvességet felveszi, minek következtében a lapok meghajolhatnak és
méretük is megváltozhat. Nagyon fontos, hogy a burkolás során a relatív légnedvesség
mindenkor 65% alatt maradjon és a levegő hőmérséklete 18°C körüli legyen. Téli
hónapokban végzett burkolásnál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a szállítás során
a parketta lehűl, ezért a burkolás során elegendő időt kell biztosítani, hogy bontatlan
csomagolás mellett a parketta hőmérséklete a szobahőmérséklethez hozzáigazodjon.
Általánosan is igaz, de újépítésű házak esetében különösen fontos, hogy a parkettafektetés az
utolsó építési fázis kell, hogy legyen. Amennyiben ez mégsem lenne megoldható, nagyon
fontos, hogy az elkészült parkettát burkolópapírral, kartonpapírral vagy gyapjúfilc réteggel
borítsuk le, sohase nedvességzáró, diffúziót gátló fóliával!
Aljzat
Az INKU parketták bármilyen, megfelelően előkészített aljzatra (pl cement-, anhidrit-, öntött
aszfalt és ásványi, szárazesztrich-, de akár furnér-) felületekre egyaránt leragaszthatók,
melyek a DIN 18365 szabvány „Burkolat-fektetés”, illetve a DIN 18356 „Parkettafektetés”
szabványok előírásainak megfelelnek. Az aljzatnak természetesen teljesítenie kell a
parkettafektetés előtt minden, tőle elvárt tulajdonságot, felületének simának, száraznak,
repedésmentesnek és tisztának stb kell lennie. Az aljzatot a burkolás megkezdése előtt
alaposan vizsgáljuk szakszerűen át, ha a felület valamelyik elvárt tulajdonságot nem
teljesítené, a burkolás megkezdése előtt a hiányosságot előbb ki kell küszöbölni. Alapvetően
fontos az esetleges üregek, rések elkerülése érdekében a teljes felület simaságának teljes
(szabvány szerinti) megkövetelése, mivel a parkettalapokkal semmilyen rést és üreget nem
lehet áthidalni. Ezért javasolt az alaprétegre (pl. simítókéssel) parkettához javasolt
felületkiegyenlítő felvitele. Az esetleges korábbi elasztikus burkolat (pl. PVC, linóleum),
vagy padlószőnyeg a burkolás előtt természetesen eltávolítandó.
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Maximális nedvességtartalom
Cementesztrich max 2 CM% (1,8CM% padlófűtés esetén)
Anhidritesztrich max 0,5 CM% (0,3CM% padlófűtés esetén)
Alapvetően minél alacsonyabb érték választása ideális.
Padlófűtés
A 10mm-es egyosztásos INKU parketták hőátadási ellenállásának értéke mindössze
0,07m/kW, ezért padlófűtés esetén ez a leginkább javasolt választás. Továbbá padlófűtés
esetén vegyék figyelembe a padlófűtés speciális előírásait. Fontos, hogy a fűtési teljesítmény
ne haladja meg a 60W/m2 értéket, a parketta felületi hőmérséklete 27°C alatt maradjon, illetve
hogy a hőmennyiség a teljes felületen a fűtési fokozattól függetlenül egyenletesen kerüljön
eloszlásra.
Egyes fafajták (pl juhar vagy bükk) érzékenyebbek a felület hőmérsékletének és
nedvességtartamának ingadozásaira. Emiatt a téli hónapokban, a fűtés következtében rések
jelenhetnek meg a parkettalapok között. Ennek elkerülése érdekében javasolt az állandó
szobaklíma biztosítása, ideális a 20-22°C hőmérséklet és az 55-65% relatív páratartalom
tartása.
Figyelem: egyes szőnyegek hátoldala hőszigetelő tulajdonságú lehet (pl gumi, szigetelő
habhát), ezért ezen szőnyegek használata padlófűtés esetén ellenjavallt, mivel ilyen esetekben
olyan mennyiségű hőmennyiség halmozódhat fel a parketta felületén, mely akár a parkettát is
károsíthatja.
Ragasztás
A 10mm/12mm-es egyosztásos INKU parketták az aljzathoz teljes felületen történő
ragasztással burkolandóak a nút és féder ragasztása nélkül. A használandó ragasztófajta
kiválasztása alapvetően az aljzat típusától és az építkezés körülményeitől függ, de erre a célra
kizárólag parkettaragasztó használható. A ragasztó csomagolása szerinti ragasztómennyiséget
az aljzatra fogas spaklival kell felvinni. Egyszerre kizárólag annyi ragasztó kerüljön az
aljzatra felhordásra, mely 10-15 perc alatt felhasználásra is kerül.
Általános szabályok
Általánosan elmondható, hogy a faparkettában, mint minden természetes burkolatban a
természetből fakadóan színbeli és strukturális eltérések figyelhetők meg, az egzotikus
fafajtákban ásványi zárványok is fellelhetőek. A tartós és erős napsütés hatására a parketta
színárnyalata megváltozhat (a szín akár besötétedhet vagy ki is fakulhat). Részleges és erős
fényforrás esetén (például teraszajtók előtt) a parketta színváltozása csak részlegesen,
kizárólag az érintett területen jelenhet meg.
Fontos annak biztosítása, hogy a szoba hőmérséklete a burkolás befejezését követően is
temperált, állandó hőmérsékletű és állandó relatív nedvességtartalmú maradjon,
Burkolás
A burkolást megelőzően a burkolási mintát, a burkolás irányát alaposan át kell gondolni, azt
előzőleg el kell dönteni. Amennyiben valamilyen egyirányú hajópadló típusú mintát
választunk, javasolt a minta irányát a beeső fő fényforrás általános irányával egybeeső
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irányban meghatározni. Egyéb minta választása esetén a burkolást a szoba közepén célszerű
kezdeni.
Fontos, hogy a parketta és a fal között egy 8-10mm széles tágulási rés maradjon, mely rést
később pl lábazattal borítható, vagy/és szilikonmentes elasztikus tömítőanyaggal tömíthető. A
nagyobb helyiségekben néha előforduló „meghajlás” elkerülése érdekében sablon használata
javasolt. Nagyon fontos az első sor elhelyezésekor a fokozott precizitás és figyelem. A
következő sor elhelyezésekor a parkettát közvetlenül az előző sor előtt a ragasztóágyba
helyezzük, oldalról az előző sor parkettájának peremébe illesztve befordítjuk és azt a helyére
nyomjuk.
A nagyobb helyiségeknél néha előforduló parkettafeszülés elkerülése érdekében (melyet a
parketták közti rések jelzik) javasolt a lépcsőzetes burkolás (lásd alsó ábrát).

A részletes padlóburkolási lépésekhez kérje szakember segítségét, illetve annak módszeréről
szakirodalomból tájékozódjon.
Felületkezelés, tisztítás, karbantartás
A parketták felülete felületkezeléssel (Protect Ultra lakkozott felületvédelemmel, vagy
Ecoline olajozással) kaphatóak. A lakkozott felületkezelés az UV sugárzás elleni védőréteget,
illetve karcosodásgátló védelmet tartalmaz, az INKU parketták ezért igen tartósak. A
selyemfényt biztosító olajozott felületű parketták is tartalmaznak UV elleni védőréteget. Az
olajozás víz- és kosztaszító tulajdonságokat is kölcsönöz a parkettáknak, bár kétségkívül az
olajozott parketták gyakoribb karbantartást igényelnek, mint a lakkozott felületvédelemmel
ellátott parketták.
Javasoljuk, hogy a burkolási munkák befejezését követően, még a használatot megelőzően a
parkettát parkettaápoló-szerrel kenjük át, erre a célra használhatjuk az INKU parkettaápoló
termékeit is. A lakkozott és olajozott parkettákhoz speciális parkettaápoló és tisztító szereket
kaphatunk a kereskedelemben nagy választékban, erre a célra javasoljuk pl. a Boen
termékeinek használatát.
A mindennapi általános takarítást száraz moppal, száraz ronggyal, vagy porszívóval végezzük
el. Amennyiben szükségessé válna a parkettát nedvesen letakarítani, kizárólag enyhén
benedvesített rongyot használjunk erre a célra és soha ne hagyjuk a parkettán a vizet
felszáradni, azt mindig itassuk fel.
Reméljük, hogy parkettájában nagyon hosszú ideig gyönyörködhet, kívánunk ehhez a magunk
részéről Önnek sok boldogságot.
Forgalmazó: INKU Kft 1117 Budapest Budafoki út 183 – www.inku.hu
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