Számolási segédlet (laminált padlóhoz)
Dekor: ………………………………………………………………………………...

Padlóburkolat
A helyiség alapterülete:

Nettó m2 : ……………….

A helyiség kerülete:

Nettó fm: ………………..

a.) vágási veszteség (KÁLÓ)


normál lerakás esetén



fózolt padló burkolása esetén
Bruttó terület m2
m2/csomag

b.) csomag számítás

Csomagolási egységek
(m2/cs)
Euroclick 7mm 2,49
Solution
2,48
Modern Block 1,68
Compact medium1,04
Business Classic 1,49
Superior
2,53
AquaStep- MINI 1,04

Szegélyléc

x 1,07 =
x 1,10 =

Csomag: ……………………………..

Euroclick 8mm
Universal
Modern Kingsize
Country Classic
Laneo
AquaStep

Bruttó terület m2 : ……………………

2,24
1,98
2,53
1,98
1,75

1,6

a helyiség kerülete folyóméterben x 1,1
2,4 ( EGGER) fm-rel

Szál: ………………………………….

2,35 (AquaStep) fm-rel

Szegélyléc rögzítők

Doboz/szál: …………………………

5 db/szegőléc



Egger szegőléc rögzítő klipsz

50 db/doboz

- 1 doboz 10 szál szegőléchez elegendő



MEGY szegőléc rögzítő klipsz

40 db/doboz

- 1 doboz 5 szál szegőléchez elegendő



Aquastep szegőléc rögzítő klipsz

10 db/doboz

- 1 doboz 5 szál szegőléchez elegendő

Szegélyléc kiegészítők


külső sarok elem

…… csom



belső sarokelem



toldó elem

…… csom



végzáró elem …… csom

…… csom

Számolási segédlet (laminált padlóhoz)
Alpadlók:
A szükséges alpadló mennyiség általában a helyiség nettó m2 + 10%.
A párafékező fólia esetében a szükséges mennyiség a helyiség nettó m2 + 20%








PE zártcellás hangszigetelő habfólia, 2 mm vastag, és PVC párafékező fólia
(beton, esztricht aljzatra, ill. meglévő kőburkolatra burkolás esetén)
vagy
PE zártcellás hangszigetelő habfólia, 2 mm vastag,
(meglévő faburkolatra, hegesztett PVC-re, linóleumra
burkolás esetén)
vagy
Padlófűtéshez speciális IZO-Floor Thermo XPS hablemez, és PVC
párafékező fólia
vagy
Extra hangszigeteléshez, szintemeléshez, aljzat egyenetlenség javításához
3; vagy 5 mm vastag IZO- Floor XPS aljzatkiegyenlítő hablemez, és PVC
párafékező fólia

PVC párafékező folia:
10 m2/csom

csom

2

csom

25 m /csom
PE 2 mm habfólia:
25 m2/csom

csom

IZO-Floor Thermo XPS 1,6 mm:
16,5 m2/csom

csom

IZO-Floor XPS 3 mm:
6 m2/csom

csom

IZO-Floor 5 mm:
6,72 m2/csom

A PVC párafékező fólia nélkül burkolt padló, elveszíti a gyártói garanciát!

Burkolás előtti kérdések







Milyen az aljzat egyenletessége/minősége? (max. 2 mm/m2 szinteltérés)
Milyen az aljzat nedvességtartalma? (maximum 2% CM)
Van-e padlófűtés és ha, igen akkor milyen? (csak melegvizes, IZO-Floor Thermo XPS)
Temperált-e burkolandó helyiség? (min. 15 °C)
Igényelnek-e extra hangszigetelést, szintemelést vagy aljzatkiegyenlítést? (IZO-Floor XPS hablemez)
Ki végzi a burkolást? (burkoló neve és elérhetőségei)

csom

