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Zseniálisan egyszerû, egyszerûen zseniális!

Eleinte senki sem akarta elhinni, hogy létezik olyan
parketta-alátét, amelyik úsztatja és mégis leragasztja
a parkettát. Ráadásul a mostanában divatos nagyon
széles svédpadlók esetén jelentõsen csökkenti a
teknõsödés, és a hézagképzõdés veszélyét, a
hagyományos ragasztókhoz képest. Mindez
ragasztó, szeg, kapocs vagy párnafa nélkül. Azt
gondoltuk, hogy ilyen csak a mesében létezhet,
mígnem a hazai piacon is megjelent az Elastilon.
Kedvezõ tulajdonságait figyelembe véve nem
meglepõ, hogy külföldön már több kivitelezõ cég
kizárólag ezzel a technológiával hajlandó dolgozni.

Mit tud ez az új anyag?

Az Elastilon egy 3 – 15 mm vastag, egyoldalúan
öntapadó réteggel bevont rugalmas parketta-alátét
és a következõ tulajdonságokkal rendelkezik:
– a parketta lerakása egyszerû és tiszta;
– az idõmegtakarítás 50 – 70 %-os;
– a tökéletes párazárás és az állandó rugalmas

kötés miatt a fa dagadása és zsugorodása erõsen
csökken, a hézagképzõdés és „teknõsödés”
elhanyagolható mértékû;

– 20 dB a lépéshang csillapítása;
– mindenféle aljzatra alkalmazható, legyen az

beton, régi csempe vagy régi fapadló.
A hagyományos ragasztáshoz képest az sem
mindegy, hogy a lerakás után a parketta azonnal
járható.

Alternatív lerakási módok: Elastilon

Gyors és makulátlan lerakás

1. A portalanított betonfelületre átfedés nélkül,
élben illesztve leterítjük az Elastilon fóliát (a nem
ragasztós fele kerüljön alulra).
2. A védõfóliából annyit visszahúzunk (azaz
szabaddá teszünk a felül lévõ ragasztós felületbõl)
annyit, amennyi a padlóelem szélessége.
3. A dilatációs hézag meghagyásával erõteljesen
belenyomjuk a fapadlót.
4. A második sort hozzáillesztjük az elsõ sorhoz és
bal kézzel erõsen tartva, jobb kézzel kihúzzuk a
védõfóliát alóla. Szükség esetén spaniferrel
húzassuk össze a padlóelemeket addig, amíg azok
a fóliához nem ragadnak.
5. A további soroknál is így járjunk el, ügyelve, hogy
a fóliát mindig csak maximum az elõzõ sor széléig
távolítsuk el. Az Elastilon rendkívül erõs
ragasztóréteggel rendelkezik, és a ragasztás az
összenyomáskor azonnal létrejön.

Miért érdemes Elastilonnal dolgozni?

Bár a négyzetméterenkénti ára vetekszik, sõt meg is haladhatja a poliuretán ragasztóét, mégis érdemes
megismerni ezt az új módszert, hiszen számtalan elõnye kárpótol a magasabb árért.
Akik közelebbrõl is szeretnék megismerni ezt az új technológiát, megtalálják a Construma kiállításon.

� � � � � Carl Santy

Poliuretán ragasztók Elastilon

Magas szerszámigény Egy vágókés
Beszáradt maradék Gyakorlatilag hulladékmentes
Nehezen takarítható Tiszta kéz és munkaterület

Száradási idõ Azonnal kész
Erõs aljzatot igényel Aljzattól független

Körülményes szállítás/tárolás Könnyû igénytelen szállítás
Csak roncsolással bontható kapcsolat Visszabontható

Nincs hangszigelés Erõs hangszigetelõ hatás
Szavatossági idõ Nincs szavatossági ideje

Szinte minden parkettatípushoz jó Svédpadlókhoz, szalagparkettához alkalmas
Hibalehetõségek a felhasználás során Probléma mentes
Idõhöz kötött felhasználás (beszárad) Nincs idõhöz kötve, bármikor abbahagyható a munka


