
GRABO MURAVYL FALBURKOLAT
FEKTETÉSI, KEZELÉSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ



A beton és a gipsz relatív páratartalmának 75% alatt kell lennie , ill.max 2CM%-nak.

A falfelületnek elég erős kötéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy elbírja az anyag tömegét. 

Ne rakja fel olajfestékkel festett falra. 

Kizárólag a ragasztóanyag gyártója által a PVC falakhoz ajánlott ragasztót használjon. A fedés,
száradási idő stb. tekintetében lásd a ragasztóanyag gyártójának útmutatásait. 

Sima, száraz, tiszta és hibátlan beton-, gipsz-, préseltlemez, rétegelt lemez és farostlemez falra rakható
fel. A lemez anyagát szilárdan kell rögzíteni a mozgás vagy a vetemedés megakadályozása érdekében,
mert csak az egyik oldala kerül burkolásra. A lemezeknek és a hasonló aljzatoknak 8%
nedvességtartalommal kell rendelkezni (ez 40% relatív páratartalmat jelent 20° C-on). 

A beton- vagy cementfalat a ragasztásra alkalmas sima és hibátlan felület kialakítása érdekében
általában vízálló töltőanyaggal/aljzatkiegyenlítővel kell szintbe hozni. 

A ragasztónak eléggé ragadnia kell ahhoz, hogy a felrakás után megtartsa a helyzetét, ugyanakkor
elég nedvesnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a megfelelő nedvességet, és a ragasztónak az anyag
hátoldalához való tapadását. 
Elsősorban nagy tapadóerőt biztosító nyomásérzékeny ragasztó típusok használatát javasoljuk.
Javasolt márkák: Thomsit/Ceresit K 188E, Uzin KE 2000S,Mapei Ultrabond v4SP.
Javasolt spatula : A/4Felhordás: cca 250gr/m2. 
Nyomásérzékeny ragasztási módszert kell alkalmazni! Oldószeres ragasztók használata tilos, mert
azok a falburkolat elszíneződését okozhatják! A fentiektől eltérő ragasztó márka is alkalmazható
kizárólag a ragasztó gyártó utasítása alapján.

ÁLTALÁNOS

A helyiség hőmérséklete 48 órával a felrakás
előtt, a felrakás alatt és után nem lehet 15°C-
nál alacsonyabb. A fal anyagát és a
ragasztóanyagot ugyanennyi ideig ugyanezen a
hőmérsékleten kell tartani. A tekercseket a
helyiségen belül, állítva kell tárolni!

Az illesztések színben passzoló
hegesztőzsinórokkal készíthetők el. A legjobb
eredmény érdekében használjon Janser
gyorshegesztő-pisztolyt.

A felrakás elkezdése előtt vízálló kiegyenlítővel
készítse el a felhajtásokat a képen látható
módon, vagy előregyártott szűkítőprofil
segítségével.

A falburkolót vízszintes és függőleges
módszerrel egyaránt be lehet építeni.

Falburkoló

Vízszigetelő alapozó

Kb. 30 mm

Padlóburkoló



Ellenőrizze az eltéréseket a falakon és a sarkoknál. Húzzon egy vízszintes vonalat 207

Mérje meg a helyiség kerületét, és tegyen egy jelzést a maximum vonal feléhez, vagy egy másik
megfelelő kiindulási ponthoz (a csövektől, külső sarkoktól stb. függően).

Vágja le a lapot, és tekerje ki úgy, hogy a hátoldala kifelé legyen, és a lapon jelölje be a megfelelő
kiindulási pontot. 

Tekerje fel a levágott lap többi részét (lehetőleg egy csődarabra) a jelzésig úgy, hogy két „tekercset”
kapjon egymás mellett. 

Húzzon egy másik, kb. 1 m hosszú vízszintes vonalat (a kiindulási pont vezetővonala), ahol a
falburkolat felvitelét el kívánja kezdeni, a sarkok dőlésétől stb. függően 200-207 cm magasságban. 

centivel a már leburkolt padlószint felett (maximum vonal). Ez lesz a maximális magasság, ami 3 cm
átfedést biztosít a padlónál. Megjegyzés: A jelzések és vonalak berajzolásához csak grafitceruzát
szabad használni! 

Megjegyzés: A kifelé dőlő sarkoknál a fordulást követően a lenti résznél elfogy az anyag.

VÍZSZINTES FELRAKÁS

max. magasság



Vigye fel a ragasztóanyagot a gyártó útmutatása szerint. Használjon bárányszőr hengert. Ha
a ragasztóanyagot finom fogazású simítólappal szeretné felvinni, azt javasoljuk, hogy
hengerrel simítsa el a ragasztóanyagot a felületen, ellenkező esetben később fennáll a
veszélye, hogy a simítólap által a ragasztóanyagban hagyott minta átüt a falburkolaton. 

Vigye fel a ragasztóanyagot a falfelületre egészen a maximum vonalig. . A falburkolót akkor
kell felragasztani,  amikor  a ragasztót kiszellőzött és  transzparens nem lesz. A száradási idő
függ a páratartalomtól és a hőmérséklettől. Ujj teszttel győződjünk meg arról, hogy a
ragasztó már nem nedves, de jó ragadós. Ekkor pontosan fektessük a ragasztóágyba a
falburkolót úgy, hogy ne maradjon alatta levegő, és ne gyűrődjön meg az anyag. 

A ragasztási idő függ az aljzat típusától és nedvszívó képességétől, valamint a helyiség
hőmérsékletétől és a levegő páratartalmától. 

A fedés, száradási idő stb. tekintetében lásd a ragasztóanyag gyártójának útmutatásait. Ha
nem biztos a dolgában, ne vigye fel a ragasztót nagyobb felületre. 

Állítsa be úgy a tekercseket, hogy a tekercseken lévő jelzések egybe essenek a falon lévő
jelzésekkel. 

A ragasztó megszáradása előtt vágja le a padlóburkolatnál lévő, átfedő részt.

Egyszerre csak az egyik tekercset rakja fel. 

VÍZSZINTES FELRAKÁS

max. magasság

vezetővonal

illesztés jelölés ( pozicionáló)

illesztés jelölés ( pozicionáló)



Tegyen egy jelzést a falburkolatra, amely jelzi, hol végződik a felső szegély alja. Mindig a
maximum vonaltól induljon ki. Hagyjon 3 cm átfedést. 

A falburkolat felső széle mentén vigyen fel vízálló aljzatkiegyenlítőt, vagy használjon
előregyártott szűkítőprofilt. 

Mérje meg a felső szegélyrészt, és vágja le a megfelelő hosszra (és szélességre,
értelemszerűen). Tekerje fel a megfelelő hosszúságú műanyag csőre. 

 Vigyen fel ragasztóanyagot arra a részre, ahová a felső szegélyt fel kívánja rakni. Legyen
nagyon körültekintő, és ügyeljen rá, hogy a ragasztó egészen a ráhagyásnál lévő jelzésekig
felvitelre kerüljön.

A felső szegély felrakása a jelzéseket követve történik.  A felrakást lehetőleg a száraz terület
egyik sarkánál kell elkezdeni.  Ellenőrizze rendszeresen, hogy a felső szegély és a falburkolat
között nincs-e túlzott mértékű nedvesség. Haladjon tovább a felső szegéllyel úgy, hogy
legalább 2 cm-re átfedje a következő falat, és ott fejezze be a felrakást. Alternatív
megoldásként a felső szegélyek egy ajtó felett is összedolgozhatók. 

Legyen rendkívül óvatos, amikor a felső szegély átfedésénél lemossa a
ragasztómaradványokat. Használjon tiszta vizet és a ragasztó eltávolításához alkalmas
tisztítószert.

1. lehetőség: 
Az ablaknyílásoknál először az alsó
és felső beugró résznél kell a külön
darabokat felrakni, majd utána kell
a széleket kialakítani. A
falburkolatot rá kell hajtani az
ablakra, majd bele kell hajtogatni
az ablaktokba. Az alsó beugró
résznél lévő átfedést tömíteni kell. 

FELSŐ SZEGÉLY



2. lehetőség:
Az ablaknyílásoknál a falburkolatot rá kell hajtani az ablakra, majd bele kell hajtogatni az
ablaktokba. Utána az ablak tetejénél és aljánál fel kell rakni a külön darabokat, ahol
szükséges.
A külön darabokat hegesztéssel kell a falburkolathoz rögzíteni.

Az optimális eredményhez erősebb melegítés és nagyobb nyomás szükséges, hogy az
átfedéseknél biztosítani lehessen a megfelelő ragasztást.



A felrakást egy üres falrészen, az ajtókeretnél kell kezdeni, és a falnál vízmértéket vagy
függőónt kell használni a lapok függőleges kezdővonalának bejelöléséhez. A függőónt úgy
kell beállítani hogy a felrakás széltől szélig történjen (átfedés nélkül), maximum 0,5 mm-es
rést hagyva az illesztések számára. A jelzések és vonalak berajzolásához csak
grafitceruzát szabad használni! 

A lapokat előre kell levágni és kicsit hosszabbra a fal magasságánál, biztosítani kell a sima
felfekvést és a stabilitást. A függőónhoz igazított oldalon szükség esetén vágja le a
fölösleges szélrészt. 

Megjegyzés: Az anyag szélessége kb. 200 cm. A felrakást úgy kell megtervezni, hogy az
illesztések legalább 200 mm távolságra legyenek a belső és külső sarkoktól. 

Tekerje fel a falnál lévő anyagot (a színe
felé) hosszanti irányban. Minden egyes
újabb szabad falrészre felrakott újabb
lapnál vigye fel a ragasztót a már említett
módon, majd a lapot kihajtva helyezze fel a
ragasztós részre, maximum 0,5 mm-es
hézagot hagyva az illesztés számára. A
szomszédos lapokat lehetőség szerint
megfordítva rakja fel.

Vigye fel a ragasztót arra a falrészre, ahova
az  első lapot fel kívánja rakni úgy, hogy a
ragasztós rész pár centivel túlnyúljon az
illesztés szélén. A ragasztóanyag
felvitelénél tartsa be a gyártó útmutatásait.

Ha a ragasztóanyagot finom fogazású
simítólappal szeretné felvinni, azt
javasoljuk, hogy hengerrel simítsa el a
ragasztóanyagot a felületen, ellenkező
esetben később fennáll a veszélye, hogy a
simítólap által a ragasztóanyagban hagyott
minta átüt a falburkolaton.

Használjon teddy hengert.

FELRAKÁS FÜGGŐLEGESEN



Tekerje fel a falnál lévő anyagot (a színe felé)
hosszanti irányban. Illessze a felrakandó anyag
szélét a függőónnal kijelölt vonalhoz, és a
tekercset kihajtva helyezze bele a ragasztóba.

A lapot apránként letekerve helyezze bele a
ragasztóba.

 

Egy lekerekített nyomólappal vagy más
hasonló eszközzel erősen nyomja le a lapot.

 Fentről lefelé, és a lap közepétől a lap széle
felé haladva dolgozzon. 

FONTOS: Ügyeljen rá, hogy minden
légbuborékot eltávolítson.

FELRAKÁS FÜGGŐLEGESEN



Mérje le az utoljára felrakott laptól a sarokig, majd a sarok körül a szomszédos
falon haladva az anyag szélességének megfelelő távolságot. Húzzon egy
függőleges vonalat ennél a távolságnál. 

Húzzon egy függőleges vonalat ennél a távolságnál. Vigye fel a ragasztót, majd a
függőónnal bejelölt vonaltól a sarok felé haladva, a tekercset lefelé tekerve, a már
ismertetett módon vigye fel a falra az anyagot.

A munkát a következő módszerek valamelyikével folytathatja: 

1.
Melegítse fel az anyagot, és erősen a sarok irányába a ragasztóba nyomva
biztosítsa, hogy az megfelelően érintkezzen a ragasztóval. 

Megfelelő nyomóeszköz segítségével, éles szögben, felülettől felületig, kb. 1,3
mm-re a saroktól hajlítsa meg az anyagot a végleges hajlat kialakítása céljából.

Ügyeljen rá, hogy a behajtott rész vagy a nyomóeszköz ne érjen hozzá a másik falra
felvitt ragasztóhoz. Végül nyomja be a sarokba a meghajlított lapot. 

2.
A lap már a ragasztóba való behelyezés előtt is előre meghajlítható, ilyen esetben
meg kell mérni a függőleges vonal és a sarok vagy az utolsó felrakott lap közötti
távolságot. 

Ezután a szomszédos területen az illesztés felé haladva fel kell rakni a megmaradt
részt.

BELSŐ SARKOK



Mérje le az utoljára felrakott laptól a sarokig, majd a sarok körül a szomszédos
falon haladva az anyag szélességének megfelelő távolságot. A burkolóanyag
hátoldalán húzzon a sarok mindkét oldalán 150-150 mm távolságnak megfelelő
krétavonalat. 

Egy ecsettel vigye fel a ragasztót a falra és a burkolóanyag hátoldalára a sarok
mindkét oldalán 150-150 mm távolságig, majd hagyja száradni a ragasztó
tényleges száradási idején belül. Erre a célra vízbázisú ragasztó használható.

Vigye fel a ragasztót a fal többi részére, és állítsa be a lapot. Melegítse meg és
finoman feszítse ki a burkolóanyagot a sarok körül, ezzel egyidejűleg erősen
nyomja bele a ragasztóanyagba.

 

KÜLSŐ SARKOK

Egy ecsettel vigye fel a ragasztót a falra
és a burkolóanyag hátoldalára a sarok
mindkét oldalán 150-150 mm
távolságig, majd hagyja száradni a
ragasztó tényleges száradási idején
belül. Erre a célra vízbázisú ragasztó
használható.

Vigye fel a ragasztót a fal többi részére,
és állítsa be a lapot. Melegítse meg és
finoman feszítse ki a burkolóanyagot a
sarok körül, ezzel egyidejűleg erősen
nyomja bele a ragasztóanyagba.



Minden illesztést alsó átjelölővel kell levágni. 

Megjegyzés: Az anyag szélessége kb. 200 cm. A felrakást úgy kell megtervezni,
hogy az illesztések legalább 200 mm távolságra legyenek a belső és külső
sarkoktól. 

A KÖVETKEZŐ NAPIG NE VÉGEZZEN MELEGHEGESZTÉST! 

Minden hegesztést 4 mm-es Graboweld hegesztőzsinórral kell elvégezni. A legjobb
hegesztési eredmény és a hermetikus zárás biztosítása érdekében javasolt
világos/fehér színű hegesztőzsinórt használni

A illesztések levágása 

Az átjelölőt úgy kell beállítani, hogy (maximum) 0,5 mm hézag keletkezzen.  Az
átjelölő jelzésénél vágja le a fölösleges részt, és hengerelje le az illesztést. Az
illesztéseket a falburkolat beállítása után közvetlenül le kell vágni. 

Hegesztés

A hegesztési varratok melegítése előtt gyakoroljon egy darab fölösleges
burkolóanyagon, hogy megállapítsa a megfelelő technikát és hőmérséklet-
beállítást. 

ILLESZTÉSEK



Ne végezzen meleghegesztést addig, amíg a
ragasztó teljesen meg nem száradt, ami
általában a felrakástól számított egy napot
jelent. 
Az illesztések hegesztését a mennyezetnél
kezdje. A textúra nemkívánatos változásának
megakadályozása érdekében  használjon
Janser Leister Triac S meleghegesztőt
gyorshegesztő fúvókával (High speed hot air
nozzle - 224 700 300  High speed nozzle
224 400 300)

A hegesztési varratokat letolás előtt hagyni
kell szobahőmérsékletre lehűlni. A legjobb
eredmény érdekében a fölösleges
hegesztőzsinórt két szakaszban kell letolni. 

A munkát ellenőrzéssel kell befejezni. Meg
kell győződni arról, hogy az újonnan felrakott
burkolat mentes a ragasztóanyag
maradványoktól, a ragasztó szilárdan
megkötött és mentes a légbuborékoktól. 

 
 

Fontos, hogy az illesztés megfelelő
előmelegítése érdekében állandó legyen a
hegesztőpisztoly és a fal által bezárt szög.

 
 

A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN: 
Mindig gondosan kövesse a leírásokat és az
utasításokat.

ILLESZTÉSEK


