
 

 

                                                                     
 
 
Grabo Vaporex/Vaporex 40/Vaporex T alkalmazástechnikai leírás 
 
Grabo Vaporex/Vaporex 40 /Vaporex T termékek speciális felületi struktúrával és 
üvegszál erősítéssel rendelkező páraelvezető alátét padlók, új és régi aljzatoknál 
egyaránt segítenek különféle aljzatproblémák megoldásában. Lefektethetők különféle 
aljzatokra, PVC padlóra, aszfaltra, fémlemezre, nedves, ill. szennyezett felületekre. 
 
Termékelőnyök: 
- folyamatos, stabil alapot nyújtanak különféle burkolatokhoz 
- páraelvezetést biztosítanak 
- a Vaporex 40 a páraelvezetés mellett még kiváló akusztikus tulajdonsággal  
  is rendelkezik 
- csökkentik az installálási időt, mivel nem kell megvárni az aljzat   
  teljes   megszáradását 
- alkalmazásukkal a már meglévő padló felületre ideiglenes új burkolatot fektethetünk 
 
Nem lehet használni az alábbi esetekben: 
 
- nehéz, kerekes járműveknek kitett forgalmas helyeken 
- nem jól szellőző fa aljzatoknál 
- víznyomásnak kitett helyeken 
- 5 CM%-nál nagyobb aljzatnedvesség esetén 
- magnezit aljzatnál 
 
Fő felhasználási területek: 
 
-5CM% százalék szerkezeti nedvességet nem meghaladó cementes aljzatoknál 
-régi aljzatoknál, amelyek nem tartalmaznak megfelelő párazárást 
-ahol meglévő burkolatra ideiglenes padlót kell installálni ragasztó használata nélkül 

 
Fektetés 
 
Az aljzat legyen sima, kiegyenlített, nedvesség tartalma maximum 5CM%. 
A helyiség és aljzat hőfoka minimum +15°C legyen. 



 

 

A padló burkolatot a Vaporex fektetési irányára merőlegesen kell a Vaporexre 
ráragasztani, ezt figyelembe véve válasszuk meg az alátét fektetési irányát. 
A Grabo Vaporex tekercseket terítsük ki úgy, hogy a mintázott fele legyen az aljzat 
felé, a sima oldala pedig fölül. Tegyük egymás mellé a tekercseket, a szélek között 
hagyjunk néhány mm rést és így hagyjuk a Vaporexet 24 órát relaxálni, teljesen 
kisímulni. A pihentetést követően ütköztessük a tekercs széleket és ragasszuk le az 
illesztést egyoldalas vízzáró és lágyítószer álló min.5cm széles ragasztószalaggal. 
A Grabo Vaporexet tilos telibe leragasztani az aljzatra. 
A bejáratoknál, széleken, csőátmeneteknél, oszlopok körül kb. 15cm széles sávban 
foltszerűen le kell ragasztani a Vaporexet nyomás érzékeny diszperziós ragasztóval.  
 
A falaknál kétféle lábazat kialakítás lehetséges: 
1. kb. 5-10 cm-re vezessük fel a Vaporexet a falaknál (Sportpadlók, sportparketta 
rendszerek esetén) 
2. illesszük a falhoz, de hagyjunk 3-4mm rést a fal és a Vaporex között.  (LVT, egyéb 
padlóknál) 
 
Mindkét esetben biztosítani kell az aljzatban maradt nedvesség kipárolgását a 
széleken, amit speciális perforált szegély alkalmazásával lehet esztétikusan 
biztosítani. 
A padló burkolatot nyomás érzékeny diszperziós  vagy 2 két komponenses 
ragasztóval rögzítsük a Vaporexre. 
Javasolt ragasztók: Henkel Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Ardex AF 100, Mapei 
Aqua Contact. A ragasztó gyártó utasításai szigorúan betartandók. 
A padló végek illesztései nem eshetnek egybe a Vaporex illesztésekkel, min.15 cm 
távolság legyen köztük. 
A padlót fektetés után min. 1 napig nem lehet használatba venni. 
 
 
 
 
 
 
 
 


