A járó'lapok kiválasztása,
lerakási útmutatasa
El őfordulhat, hogy a felhasználási helyt ő l ő s alkalmazási

álIo burkolat esetén p1. kerti szegélykövek

módtól függ ő en a KK Járólapokat a fent leírt hagyományos

alkalmazása javasolt. Ilyenkor az ágyazatba

(kavics vagy murva) alépítményt ő l eltér ő en beton felületre

kerül ő nedvesség eltávozásáról gondoskodni

kell beépíteni. Ilyen esetek lehetnek, p1, amikor medence-

kell. A betonfelületre kb. 4 cm vastagságú 2-5

szegélyeket, teraszt vagy egyéb nagyobb teherbírású felü-

mm szemnagyságú zúzalék ágyazatot kell

leteket készítünk. Ez esetben t ő bbféle m ű szakilag helyes

készíteni, melyre 6 mm fugatávolsággal fek-

burkolási eljárás is szóba jöhet:

tethet ő a járólap. A lapok síktekvése ez eset
ben is vízmértékkel ós dolgozóléccel ellen

Fiexibilis csemperagasztóval
Els ő lépés a betonfelületr ő l a szennyező dések eltávolítása,

ő rizhet ő, a lapok escticg:s igazírása gumika
lapáccsal történhet.

majd pormentesítése. Következő lépés a betonfelület nedkialakit zsa szerIru: lilmoözc

vesítése. A nedvesítése Úgy végezzük, hogy kerüljük nz
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összefügg ő vízfelület kialakulását. A fektetés el őtt a járóla-

fugázási módszerek alkalmazása javasolt. Az

pok alsó felületét is nedvesíteni kell, annak érdekében,

első két eljárás során nedves fugázás, mív a

hogy a ragasztó kötéséhez szükséges vizet ne a burkolólap

zúzalékágyazatba való fektetés esetén szú az

vegye fel. Ezt követ ő en a betonfelületen 5-6db/burkolólap

fugázást alkalmazzunk.

jd7.

mennyiség ű kb. 2cm Vastag ragasztópogácsa ágyazatot
kell készíteni. Ebbe helyezzük el a járólapokat 4-6 mm

1. Nedves fugázás

fugakialakítással. A lapok síkfekvése vízmértékkel és dolga-

A nedves fugázás esetén tartsuk be az alábbi

zóléccel ellen ő rizhet ő, a lapok esetleges igazítása gumika-

technológiai id ő ket: flexibilis ragasztópogá-

lapáccsal történhet.

csás eljárás esetén a burkolás után 2-3 nap,
míg cementes-homok ágyazat készítése ese-

Cementes-homok ágyazattal

tén a burkolást követ ő 2-3 hét. Fugázási

Ez esetben az aljzat és a járólapok el ő készítése az 1.pontban

munka csak optimális id őjárási viszonyek

foglaltakkal megegyezik. Ezt követ ő en a betonfelületre kb. 4

között végezhet ő (kerüljük az es ő s, ill.

cm vastag szárazon kevert és fektetett cementes-homok

nagyon meleg id ő ben történ ő fugázást)!A

ágyazat készítend ő . Az így elkészített ós szintre húzott ágya-

fugaanyag használata során tartsuk be a

zatra a járólap kötéséhez 1:1 keverési arányú cementtejet

gyártó el ő írásait. A felületi foltosodás elkerü-

használjunk. A cementtej felhordását követ ő en helyezhető k

lése érdekében a fugázó anyagnak a héza

el a járólapok. A fentiekhez hasonlóan a lapok síkfekvése víz

gokba való bedolgozása során használjunk

mértékkel és dolgozóléccel ellen ő rizhet ő, a lapok esetleges

megfelel ő injektáló szerszámot. Kb. 30 p'iz

igazítása gumikalapáccsa I történhet.

után burkolókanállal a felesleges fugaanyr
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got távolítsuk cl a lapokról. A fuga profilkinia

Zúzalék ágyazattal

kításához használjunk tiszta, b ő vízben cjyak

Ennél a módszernél nem szükséges a betonfelület durva

ran átitatott szivacsot. Ennek során a még

szennyez ő désekt ő l való megtisztításán túl egyéb el ő készí-

fennmaradó, felesleges kötésnek indult fu<ja

tés. Ajárólapot sem kell el ő nedvesíteni. A zúzalék ágyazat

anyag is eltávolítható. A burkolt felület elsé
t'kka lgaIkhh 7 ű éra
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