Csupán 7 fontos lépés, hogy fenyő
hajópadlód hosszantartó természetes
burkolata lehessen otthonodnak.
1. PIHENTETÉS
2. FOGADÓ FELÜLET KIALAKÍTÁSA
3. FEKTETÉS
4. RÖGZÍTÉS
5. BURKOLAT LERAKÁSA
6. HÉZAG TAKARÓK FELHELYEZÉSE
7. FELÜLETKEZELÉS

A hajópadló külső és belső burkolásra egyaránt felhasználható.
Fenyő hajópadlók ideális nedvességtartalma jellemzően:
beltéri 9+-2%; kültéri 17+-2%.
Külső burkoláshoz azonnal használható, fel- ill. lerakható.
Számolni kell az időjárás (nedvesség) okozta mozgásokkal.
Belső felhasználás esetén a vásárlást követően a fóliázott kötegből
kibontott hajópadlót helyezzük szellősen a burkolni kívánt helyiségbe,
és tároljuk ott legalább 3-5 napon keresztül (borovi ill. vörösfenyő
fafajoknál ez 10-12 nap is lehet), hogy átvehesse az ottani klímát –
egyensúlyi fanedvességű állapotot (ideális az átlagos szobai környezet,
a cca. 20Co-os hőmérséklet és 65 %-os páratartalom).
Fontos a felhasználás előtti fanedvesség mérés,
valamint az, hogy a tiszta és száraz legyen.
A hajópadlót száraz, pormentes padlófelülültre rakjuk. A kibontott kötegeket pihentessük,
rakjuk lécközzé a burkolandó helyiségben, akklimatizálás miatt. Fektetési munkákat
megelőzően végezzünk fanedvesség mérést (ideális a kb. 10%), és ajzat beton szárazság (CM%<2)
ellenőrzésére is. Lerakáskor szükség van egy száraz, szegezhető fogadó felületre (40-80 cm-ként
párnafa, vagy vakpadló, OSB, stb.), amelyre a hajópadlót rögzítjük.
A párnafákat, a lerakni kívánt hajópadló szála irányára merőlegesen helyezzük el.
A hajópadló szálirányának megválasztásakor gondoljunk arra, hogy a hosszirányú lerakás
optikailag nyújtja a helyiséget, míg a keresztirányú optikailag rövidíti a teret. A lépészaj
csökkentése érdekében a rögzítésekor tegyünk rugalmas alátétet a párnafák alá.
A párnafák rögzítés a betonba fúrt műanyag tipli és facsavar segítségével történik.
Ügyeljünk, hogy a párnafák felső felülete teljesen síkfelületet képezzen.
A párnafák se érjenek a falig, itt is hagyjunk 1,5-2,0 cm tágulási hézagot.
Az egyes hajópadló szálak rögzítésére két lehetőség van:
• szegezéssel: bognárfejű szeggel - rejtett szegezéssel
• ragasztással: speciális parketta-hajópadló ragasztóval,
amely kellően szilárd és egyben rugalmas kötést biztosít.

Az első hajópadló szálat a falaktól 1,5-2,0 cm tágulási hézaggal,
csappal a fal felé rögzítjük, bognárfejű szeggel, un. rejtett szegezéssel.
Így módunkban áll a többnyire 4,0 m-es hosszúságú,
és esetleg nem teljesen egyenes szálakat is egyenesen rögzíteni.
További hangszigetelés, lépészaj csökkentés,
valamint a járási komfortérzet növelésére a hajópadló szálak alá
készítsünk ragasztósávokat, toldásnál kettő, minden egyéb helyen
egy ragasztósávval.
A ragasztó erősen és nagyon tartósan rögzíti padlónkat a párnafákra vagy akár egyéb fa,
fém, üveg, műanyag, kerámia felületre is. Ugyanakkor kötése után gumiszerűen puha marad,
így izületeinkre, izmainkra nézve is jótékonyan rugalmasak, miközben a fát csak annyira engedik
mozogni, amennyire az szükséges.
A hajópadlót kizárólag csak úgy fektessük, hogy tegyük lehetővé a szálankénti zsugorodást,
így egyenletes, igen keskeny száradási hézag jelentkezik, ami az úgynevezett „járófelületű”,
összezáródó felszínű hajópadlónak időszakonként törvényszerű velejárója. Idővel a fa természetes
mozgása és a dinamikus terhelés hatására a szögezés meglazul és az egyes szálak megmozdulnak,
ez nem kívánt recsegő, nyiszorgó hangot eredményez.
A burkolat lerakását követően, a hézagtartó ékek eltávolítása után a fal és a padló
találkozásánál lévő tágulási hézagot, takaró sarokléccel zárjuk le.
A felületképzésnél célszerű a lakkok helyett a különféle, már hazánkban is kapható padlóolajok
és keményviaszok használata, melyek sokkal természetesebb megjelenést kölcsönöznek a fának.
Alkalmazásuk kevesebb munkát igényel és az esetleges jövőbeli sérülések
lényegesen egyszerűbben, gyorsabban javíthatók, kevésbé láthatók.
A megfelelően felületkezelt hajópadló csiszolás nélkül,
gyorsan, egyszerűen javítható, karbantartása, takarítása is
csak rendszeres faápolószeres feltörlést igényel.
ERDÉRT – Otthon a fában 1951 óta!

