A WELLNESS MEGOLDÁSOK NAGYKERESKEDELME

SZAUNA LAMBÉRIÁK
TÁROLÁSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Felhasználási terület
Szaunák és előtereik burkolása

Tárolás
• Kérjük, ezeket az árukat 5–8 napig tárolja a gyári zsugorfóliás csomagban, a rakatból kibontva, abban a
helyiségben, ahol fel lesznek szerelve.
• A tárolás egyenes és száraz alapfelületen történjen.
• A tároló helyiség max. hőmérséklete 24 Celsius fok, és a levegő relatív nedvességtartalma max. 40%
legyen.

Előkészületek
• Kérjük, olvassa el az szerelési utasításokat.
• Csak megfelelő szerszámokkal érhető el jó eredmény!
• Vigyázzon, hogy legyen elegendő számú lambériája, mert a különböző szállítások árnyalati eltérésekkel
járhatnak.
• Célszerű szerelés előtt a lambériák minőségét ellenőrizni, mert a szerelés után már nem lehet reklamálni.
• Az árukra vonatkozó bármiféle észrevételt a szerelés előtt kell megtenni.
• A hulladékmennyiség mintegy 10% lehet, attól függően, hogy a lambériákat a végeknél illesztik-e vagy
sem, és a lambériák szerelése hogyan történik.
• Ha a lambériákat szegezi, használjon 22 x 45 mm méretű alátét léceket.
• Mivel a lambéria fából készült termék, a nedvességtartalom, valamint a hőmérséklet ingadozása mind
méretbeli, mind a szerkezeti változásokat okozhat. A fa nedvszívó anyag, ezért úgy viselkedik, hogy
mindig egyensúlyban tartsa nedvességtartalmát. Ezért a különböző lambériák szélességében kisebb
változások mutatkozhatnak. Ezért előzetesen meg kell mérni a lambériák szélességét. Abban az esetben,
ha bármiféle eltérést tapasztal, először a legszélesebb lambériákat kell a falra rögzíteni vagy a rögzítés
az összes falon egyszerre történjen.
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Alátét lécezés
• Az alátét léceket függőlegesen vagy vízszintesen lehet rögzíteni.
• Kérjük, a függőleges vonalat ellenőrizze egy vízmértékkel. Ellenőrizze azt is, hogy a lécek felülete egy
síkban helyezkedjék el.
• A lambéria vastagsága meghatározza a lécek közötti távolságot, minél vékonyabb a lambéria, a lécek
annál közelebb helyezkedjenek el. Az alátét léceket általában 600 mm-es közönként szerelje, a
mennyezet közelében és a mennyezeten 400 mm-enként. Alátét lécnek 22 x 45 mm méretű lécek
használhatók. Ha az alapfelület egyenetlen és rugalmas, vastagabb léceket kell használni.
• Ha a lambériát nedves helyiségben szerelik fel – pld. fürdőszoba vagy szauna –, a lambériák alatt
szellőző helyet kell biztosítani, ami a lécek segítségével oldható meg. Amikor a lécek vízszintesen
illeszkednek, helyet kell hagyni közöttük, vagy pedig illessze a léceket elcsúsztatva egymás fölé.

Lambériák rögzítése
• A rögzítés módja a lambéria vastagságától és profiljától függ.
• A lambériák rögzítése történhet lambéria kapoccsal, tűző kapoccsal, szeggel, csavarral, egyes esetekben
akár ragasztással is.
• Ajánlatos, hogy a szegek 2,5–3-szor hosszabbak legyenek, mint a lambéria vastagsága.
• A lambériát a lécekre kell szegelni. Csavarozás esetén a lambériában előzetesen fúrja ki a lyukakat.
Amennyiben a lambériák szélessége több mint 120 mm, minden rögzítéshez használjon két szöget vagy
csavart.
• A panelek rögzíthetők lambéria kapocs segítségével is, a profiltól függően. Ha a panel rögzítése horonyba
történik tűzőkapocs segítségével, tűzze a kapcsot ferdén a biztos rögzítés érdekében. Kérjük, állítsa be a
tűzőgépet úgy, hogy a kapocs ne hatoljon be túl mélyre és ne szakítsa át a lambéria felületét.
• Ha a lambériákat a végeknél illeszti össze, és ha az illesztési pont nem oda esik, ahol a lécek vannak,
javasoljuk a ragasztó használatát.

Lambéria falra történő rögzítése
• Ellenőrizze, hová kerülnek a tartólécek, illetve azt is, hol találhatók az elektromos vezetékek. Hagyjon
körülbelül 50 mm rést a legfelső és a leg alsó léc, valamint a padló és a mennyezet között. Amennyiben
egy lambériát a végéhez túl közel szegel, megtörténhet, hogy eltörik.
• Függőleges lambériázásnál balról jobbra kell haladni. Időnként ellenőrizze a függőleges vonalat
vízmértékkel.
• Ha a rögzítés vízszintesen történik, akkor általában a fal alján kell kezdeni úgy, hogy a csap fejjel felfelé
álljon. A lambériák rögzítésénél használjon vízmértéket. Ahol a szerelést befejezi, ott hagyjon körülbelül
10 mm helyet a mennyezettől.
• Nedves helyiségben biztosítani kell a lambéria és a fal közötti szellőzési lehetőséget.
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Lambéria mennyezetre történő rögzítése
• A távolság az alátét lécek között legyen körülbelül 400 mm.
• Nedves helyiségben biztosítani kell a lambériák és a mennyezet közötti szellőzési lehetőséget.
• Ne feledje, hogy elegendő helyet hagyjon a villamossági szerelési munkálatokra.
• Abban az esetben, ha mind a mennyezetet, mind a falat lambériázza, célszerű a mennyezeti lambériák
rögzítésével kezdeni.
• Hagyjon körülbelül 10 mm mozgásteret mennyezeti és fali lambériák között.

Emlékeztető
• Kérjük, ellenőrizze, hogy a munkamenet egyenes vonal mentén történik-e.
• Abban az esetben, ha a lambériák rögzítésére szolgáló felület nem derékszögű, a lambériák végénél 1-1
mm-rel növelheti a köztük levő rés szélességét, így az eltéréseket ki lehet egyenlíteni.
• A fenyő lambériák csomói tűzésnél kerülendőek.
• Ha 120 mm-t meghaladó méretű lambériát rögzít, használjon folyóméterenként két szöget.
• Ha a lambériát szaunában rögzíti, és a lambéria 120 mm-nél szélesebb, javasoljuk, hogy a rögzítés
szemből a lambéria felületén keresztül történjen.
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