
 

RAGNO – burkolás és karbantartás 
 (fordítás a Ragno katalógus műszaki  tartalom fejezetéből) 

Burkolás 

Burkolás előtt ellenőrizzék a termék minőségét, tonalitását és a valós méretét( kalibráció) . 

A segédanyagoknál pontosan tartsák be a gyártó utasításait az adott burkolattípusra 
vonatkozóan. 

Csak az adott burkolattípusnak megfelelő ragasztót használjanak. 

A burkolandó felület maximális  dőlésszöge : 3 mm / 2 m távolságon. A felület legyen por és 
repedésmentes . Megfelelő fényviszonyok megléte hangsúlyozottan ajánlott. 

Ragaszás után ismételten ellenőrizzék a lapok helyzetét, esetleges korrekciókat a ragasztó 
megkötése előtt végezzenek. 

Fugatávolságok 

A Ragno minden további felelősséget elhárít amennyiben a fugarések kisebbek mint 2 mm. 

Ugyanakkor fordítsanak kiemelt figyelmet a következő fugatávolságokra az épület műszaki 
adottságait figyelembe véve: 

Padlóburkolat és fal közötti fugaméret, lapok közötti fugaméret, lapok és egyéb elemek 
közötti fugaméret ( Pl kerámia- fa)  

Fugázás  

Bizonyosodjanak meg, hogy a ragasztó megkötött/ megszáradt és a fugarések tiszták. 

Egyszerre csak kis ( 4-5 m2 ) felületet fugázzanak. Ez kiemelten fontos a felületen strukturált  
és magasfényű lapok esetében. 

A felesleges fugázóanyagot átlós mozdulatokkal távolítsák el a fugahézagból. A tisztítást  
tiszta vízbe mártott szivaccsal és nedves puha textiliával végezzék. 

Erős színű fugázóanyagok használata estén végezzenek egy próbafugázást egy rejtettebb 
felületen. 

Epoxi gyantát tartalmazó fugázóanyagok használata esetén több víz használata ajánlott. A 
fugázást követő napon bázikus( lúgos) kémhatású tisztítószerrel ismételten tisztítsák meg a 
felületet. 

 

Burkolás utáni tisztítás 

A burkolt felületről távolítsanak el minden szerszámot és tárgyat. A  mechanikus  sérülések 
elkerülése érdekében ( poros lábbeli, homokszemcsék) fokozottan  védjék a felületet 
letakarással. 

 



 

Első tisztítás 

A burkolás utáni alapos tisztítás kiemelkedően fontos a későbbi karbantartás érdekében. Ezt 
legalább 4-5 nappal a burkolás után végezzék, de nem később mint a burkolást követő 10. 
nap. 

A burkolt  és tisztított felületen egy vékony ragasztó réteg képződhet. Ennek eltávolítása 
tiszta vízzel nem lehetséges. 

Használjanak  1:10- 1: 4 arányban hideg vízzel  higított savas tisztítószert. Mintegy 2 percig 
hagyják a felületen , utána távolítsák el és folytassák tiszta vizzel a takarítást. A 
fugázóanyagok nem minden esetben savállóak ezért ajánlott egy próbatisztítás. 

Messzemenően kerüljék a hidrogén fluoridot tartalmazó tisztítószereket  

Rendszeres tisztítás , karbantartás  

A rendszeres tisztítás a szennyeződések , foltok eltávolítását szolgálja, ezzel visszaállítja az 
eredeti felületet.  

A kőporcelán ( gres) burkolatok nem igényelnek semmilyen utólagos felületkezelést 

A tisztítást forró/ meleg  vízzel , semleges kémhatású tisztítószerrel szivaccsal, esetleg puha 
textíliával végezzék. 

Ajánlások: 

Ne használjanak szilárd anyagokat tartalmazó tisztítószereket. 

A zsírfoltokat szerves vagy alakalikus ( pH>9) oldószerekkel távolítsák el, utána bőségesen 
öblítsenek. 

Ne használjanak filmréteget képező tisztítószereket, és foltosodást okozó kemény vizet. 

Nem ajánlott a viaszt vagy fényező hatást tartalmazó szerek használata. 

Általános szabály, hogy amennyiben savas vagy lúgos tisztítószert használnak,először 
próbálják ki a hatását egy kis felületen. 

 

 
 

 

 


