
Fektetési és Tisztítási Útmutató
a Grabo JumpAir, SpringAir, StrongAir  

és sportparkettákhoz, 
Grabo ShockPad Elite alátéten
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I. Szállítás, tárolás

A sportparketta és az alátétrendszer szállítása csak zárt járművel, síkfelületen, lapjára fek-
tetett eredeti csomagolású egységekben történhet. Szállításkor maximum 2 egységrakatot 
lehet egymásra helyezni a sportparkettából, az alátét rendszer rakatokat nem szabad egy-
másra helyezni! A szállítás és tárolás során a parketta és alátétrendszer kötegeket a mecha-
nikai sérülésektől óvni kell. Még a fóliázott csomagolású paneleket is tilos kitenni a fröccsenő 
és csöpögő víz hatásának, mert a védőfólia páraáteresztő. A csomagokat +15 és +25C° 
közötti állandó hőmérsékleten, 40-60% relatív páratartalmú, zárt helyiségben tároljuk az 
eredeti csomagolásban. A lerakás megkezdése előtt minimum 3-4 nappal a parkettát abban 
a helyiségben kell tárolni, ahol majd felhasználásra kerül. Szükséges, hogy a burkolandó 
helyiség hőmérséklete 18-22 °C körüli és a relatív páratartalom 40-60%. Az alátétrendszer 
rakat pántjait a beépítési helyre történő szállítás után el kell vágni.

II. Munkaterület előkészítése

• a burkolandó helyiség üres, tiszta, 
pormentes legyen.

• az aljzat nedvességtartalma beton és 
cement esztrich esetén <2, 0 CM%, 
anhidrit esztrich esetén <0, 3 CM%. 

• az alátétrendszer alá Grabo Vaporex, 
Grabo Vaporex T vagy 0, 2mm vastag 
polietilén fólia alátétet kell beépíteni.

• amennyiben a burkolandó felület nagy-
sága 800m2-nél nagyobb, a Grabo 
Vaporex vagy Grabo Vaporex T párael-
vezető alátét beépítését javasoljuk.

• amennyiben az aljzat nedvességtar-
talma a fentiekben előírtnál magasabb, 
de nem éri el az 5CM%-ot, a Grabo 
Vaporex vagy Grabo Vaporex T pára-
elvezető alététet kell beépíteni a sport-
parketta rendszer alá. 

• az aljzat száraz, sima, sík, tiszta és 
teherbíró legyen.

• az aljzat megengedett egyenetlensége 
a fesztávolságtól függően 2mm/méter, 
ennél nagyobb egyenetlenségeket és 
szinteltérést aljzatkiegyenlítéssel meg 
kell  szüntetni.

• a fűtőtestek és egyéb szerelvények 
felszerelése és kipróbálása történjen 
meg a burkolás előtt.

• a nyílászárók zárható, szigetelt álla-
potban legyenek beépítve.

• fektetéskor és a használat során 
is biztosítani kell a 40-60 % relatív 
páratartalmú légteret.

• a nem előírtaknak megfelelő körülmé-
nyek következtében bekövetkező káro-
kért a gyártó nem vállal felelősséget.
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IIII. Fektetési útmutató

Lerakás előtt vizsgálja meg a sportparkettát és az alátétrendszert vizuálisan, az esetleges 
hibás elemeket különítse el. Hibás elem lefektetéséből adódó reklamációt a gyártó nem 
fogad el.

III. 1. Páraelvezető (Vaporex) illetve párazáró (PE) fóliák beépítése

Grabo Vaporex / Vaporex T beépítése: mintázott felületével lefelé fektessük, a tekercsek 
széleit ütköztessük. Az illesztéseket felül 5-10 cm-es ragasztószalaggal rögzítsük. A párael-
vezetőt a terem minden oldalán 5-10 cm hosszan vezessük fel a falra. Páraelvezető alkalma-
zása esetén olyan parketta szegélyt használjunk, amely lehetővé teszi a pára eltávozását a 
falak mentén.

Polietilén fólia beépítése: minimum 20 cm-es átlapolással fektessük, 5cm széles ragasztó-
szalaggal rögzítsük az átlapolásoknál, a falaknál 5-10 cm-re fel kell vezetni.

Lerakás előtt minden esetben kontrollálja és dokumentálja a hőmérsékletet, a levegő relatív 
páratartalmát és az aljzat nedvességét.
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III. 2. Grabo ShockPad Elite alátétrendszer beépítése

A falak mentén, minden oldalon a terem méretének megfelelő tágulási rést kell hagyni, az 
alábbi táblázatnak megfelelően: 
    

Terem mérete Dilatációs hézag 
<500 m2 2 cm

500-1000 m2 3 cm 

>1000 m2 4 cm

A hosszabb oldalak mentén lerakjuk és tűzéssel egymáshoz rögzítjük  a habalátéttel ellátott 
tűzött rétegelt  lemez darabokat, a szükséges dilatációs hézagot betartva.

Amennyiben a hosszabbik oldalak szabdaltak, (beszögellések  vannak) akkor megkeressük 
az első teljesen végig rakható helyet, és ide helyezzük  az  egyes ShockPad szálakat.  Ezt 
követően kezdjük a rövidebb oldal mentén rakni a normál méretű ShockPad táblákat úgy, 
hogy a tábla végén kilógó habalátétek és az összekötő keresztlécek a haladás irányába 
mutassanak. A lerakott  alátételem végéhez illesztjük a következő elem indulási oldalát, és a 
találkozó léceket ipari tűzőgéppel, 12-14 mm hosszú, min. 12 mm hátszélességű tűző kapocs-
csal összekapcsozzuk. A terem szélénél méretre vágjuk úgy, hogy a már előzőleg lefektetett 
szálhoz ütközzön, majd tűzéssel rögzítjük a szélső szálhoz.  A következő alátét sort  az elő-
zőhöz képest eltolva (téglakötés) kezdjük fektetni, ehhez felhasználhatjuk az előző sor végén 
leeső darabot. A ShockPad tábla távtartóit az előző sorhoz szorosan kell ütköztetni.

2-4 cm
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Négysoronként ellenőrizzük az alátét sáv méretét, melynek pontosan 450cm-nek kell lennie. 
Amennyiben eltérést tapasztalnak, haladéktalanul korrigálni szükséges 450 cm-re.

A Shockpad Elite rendszert az alábbi esetekben rátűzött habbal rendelkező alátét lécekkel 
kell kierősíteni:

• tribünök és bármilyen típusú kosárpalánk alatt a SpringAir Elite  és JumpAir Elite rendszernél
• multifunkciós csarnokoknál az ajtóknál félkörívben a SpringAir és StrongAir  Elite rendszernél
• kerekes mobil kosárpalánk alatt a StrongAir Elite rendszernél.
Csöveknél és egyéb sportszertartók elemeknél:  hagyjunk 1,5-2 cm –es dilatációs rést a 
csövek és a sportszertartó elemek körül,  ezt figyelembe  véve végezzük el a megfelelő 
méretre vágást,  és alaposan rögzítsük egymáshoz az alátét elemeket. Ezeken a részeken is 
tegyünk plusz hab alátéteket a ShockPad lábak közötti résekbe.

III. 3. Grabo sport parketták beépítése 

A parkettát a játéktér hosszában, az alátétrendszerre merőlegesen kell fektetni. Kezdéskor a 
parketta csapjai a haladási irányokba mutassanak. A kezdő parkettaelem hosszát vágjuk le 
oly módon, hogy a parketta haladási irányba mutató vége pontosan az alátétrendszer meg-
felelő rétegelt lemezének a középvonalába essék. Ez biztosítja, hogy minden  további parket-
tavég illesztés alátámasztott legyen.  
A terem rövidebb oldalát megmérve kiszámítjuk a szükséges parketta sorok számát. 
Amennyiben a töredék sor szélessége kisebb, mint fél tábla (9 cm), úgy alkalmazzunk 
2 (kezdő és záró) töredék sort. A sportparketta lerakását a második sortól kezdjük, hogy a 
megfelelő rögzítő-ütközőket el tudjuk helyezni. Az első parkettasor helyét kicsapó zsinórral 
jelöljük ki.  
A parkettákat az aljzathoz és egymáshoz is (hosszában és keresztben is) ragasztani kell.
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A csap-horony  ragasztáshoz vízálló D3-as ragasztót kell használni.

A parketta táblák csapjaira mind a rövid, mind a hosszú oldalán vízálló D3-as parketta 
ragasztót hordunk fel.  A vízálló csapragasztó megfelelő mennyiségére a rövid oldalakon fo-
kozottan ügyelni kell. A rések között kitüremkedett ragasztóanyagot azonnal enyhén nedves 
ruhával kell a felületről eltávolítani.

Javasolt  vízálló ragasztó: Henkel Thomsit P 640 vagy egyéb márkájú D3-as vízálló 
parketta csapragasztó.

A parketták alátéthez ragasztását speciális extra rugalmassági tulajdonságú polimer ragasz-
tóval végezzük. Az alátét minden egyes lécére, a parketta szélességéhez igazodva, 10mm 
széles és 10mm magas rugalmas polimer ragasztócsíkot hordunk fel a léc bal oldalára.  
A parketták rövid oldali illesztésénél mindkét parketta vég alá hordunk fel ragasztót. 

Mivel a ragasztó kötési ideje 24 óra, az elsőként lefektetett parketta sor pozícióját megfelelő 
ütközők segítségével rögzítjük.

A sport parketta ShockPad-re ragasztásánál szigorúan ügyelni kell a megfelelő ragasztó 
mennyiségre: kb. 1cm magas „hurkát” kell felhordani a flexibilis ragasztóból, a ragasztó 
fogyás minimum 0, 25 l/m2 legyen.

Javasolt nagyrugalmasságú alátétragasztók: SikaBond-52 Parquet és Bona R850T, 600ml-es 
tömlő kiszerelésben. A ragasztógyártók utasításai szigorúan betartandók!

Felhordás manuális vagy pneumatikus kinyomó puskával 10mm-es kivágású csőrrel.

Az így előragasztózott felületre kézi erővel, nyomjuk rá a parkettákat úgy, hogy az alátét 
lemez és a parketta elemek között minimum 1mm-es ragasztóréteg keletkezzen.

A parketta táblákat szorosan kell illeszteni, ehhez használjunk ütőfát, beütő szerszámot. 
Ügyeljünk arra, hogy az összeütéskor a parketta lakkrétegét ne sértsük meg.

Ügyeljen az ütések sorrendjére, azaz először rövid oldalt, majd hosszú oldalt illesszük, több 
részletben, addig ismételve, amíg a parketták tökéletesen illeszkednek egymáshoz.

A sor végére, a megfelelő hosszméretre vágott darabot összehúzó szerszám segítségével 
helyezzük el, a végét a dilatációs hézagnak megfelelő méretű ékkel ékeljük ki. Rendkívül 
fontos az első sor szilárd, egyenes kiékelése. 
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A parketta táblákat eltolással kell rakni. 
Ehhez előző sor végén megmaradt parkettát is felhasználhatjuk, ha a mérete mi-
nimum 40 cm, és a két sor közötti eltolás legalább 40 cm.

 
Az extra flexibilis ragasztó hosszú kötési ideje miatt ne járkáljunk a lefektetett parkettán, a 
következő sor fektetését ne a már installált parkettán állva végezzük!

A már lefektetett, összeragasztott parkettákat a még fektetésre váró parketta kötegekkel 
kell lesúlyozni.

Ideális esetben, az első sor fektetése után néhány órát hagyunk a ragasztó megszi-
lárdulására. Ezt kiválthatjuk az első sor elé, az alátétre csavarozott, megfelelő számú 
ütköző alkalmazásával.

Az utolsó sor méretre vágásához fektessük rá a parkettát az utolsó előttire, csapos oldalával 
a falnál lévő távtartóhoz ütköztetve. A hornyos oldalt átrajzoljunk, majd a jelölés mentén 
fűrészeljük. Az utolsó sor táblái 9 cm-nél ne legyenek keskenyebbek. 

Az utolsó sort is szorosra húzzuk szerelővassal, majd ezt is kiékeljük, megtartva a szükséges 
dilatációs hézagot. 

Küszöbnél, átmenő csöveknél szintén 1-2 cm tágulási hézagot kell hagyni. 

A ragasztó megkötése után az ékeket ki kell venni és a tágulási hézagot szegélyléccel, 
vagy szegélydeszkával le kell takarni. A szegélylécet kizárólag a falhoz szabad rögzíteni. A 
rögzítés szegeléssel, csavarozással, ragasztással vagy speciális rögzítő klipsszel történhet. 
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Amennyiben Vaporex páraelvezetőt használtunk, gondoskodjunk róla, hogy a pára a sze-
gélyléc mögött el tudjon távozni. A falra felhajtott páraelvezetőt a szegélyléc felső éle 
magasságában vágjuk méretre. Optimális megoldás a speciális kialakítású párakivezető 
szegélyléc alkalmazása.

IV. Sportpálya vonalak felfestése

A sportpályavonalak felfestésére a GraboColor márkanevű, 2 komponensű poliuretán festé-
künket ajánljuk, mely öt színben kapható: fehér, fekete, piros, sárga és kék

A GraboColor festékre külön részletes útmutató készült.

Amennyiben más gyártó 2K PUR festékét alkalmazzák, előzetes tapadási és kopásállósági 
próba végzését javasoljuk.

V. Tisztítás, karbantartás

A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás szennyeződés 
érje a parkettát. Az ajtó előtt lábtörlőt kell alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék be-
jutását is megakadályozzuk, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a 
lakkfelületet koptatják. 

Az állagmegóvás érdekében rendszeres napi tisztítást és igénybevételtől függően, idősza-
konként végzett nedves takarítást javasolunk, mely történhet kézzel vagy géppel.

Napi száraz takarítás 
A szilárd szennyeződéseket távolítsuk el partvissal és szintetikus vagy mikroszálas széles 
moppal vagy porszívóval.

Enyhén nedves napi takarítás 
Történhet kézzel, kétvödrös módszerrel, pamut ill. mikroszálas moppal vagy egytárcsás 
tisztítógéppel. A tárcsás tisztítógéphez fehér pad-et használjunk.

Kizárólag alig nedves mopot ill. nagyon enyhén nedves pad-et alkalmazzunk. Víz sose ma-
radjon a felületen!

Az intenzívebb vizes tisztítás tilos, mert a parketta szerkezete károsodhat, a felülete meg-
dagadhat, vízfoltok képződhetnek, majd kiszáradás után zsugorodhat, és hézagos lehet.

A nedves takarítás gyakorisága függ az igénybevételtől ill. a szennyezettség mértékétől.
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Tisztítószer javaslat

Wood Floor Cleaner / gyártó: dr. Schutz Bona Sportive Cleaner / gyártó: BONA
Hígítás: 1: 200 (50 ml tisztítószer 10l vízhez) Hígítás: 1:200 (50 ml tisztítószer 10 l vízhez)
Kiszerelés: 750ml ill. 5l flakon Kiszerelés: 1l ill.5l flakon

Foltok, cipőnyomok, odatapadt szennyeződések eltávolítása

Elatex / gyártó: dr. Schutz Bona Sportive Cleaner / gyártó: BONA
Fújjon Elatex spray-t egy fehér törlőrongyra, 
óvatosan távolítsa el a foltot, majd tisztítsa 
meg a felületet a Wood Floor Cleanerrel és 
törölje szárazra a felületet.

Mártsuk a fehér törlőrongyot a higított 
folteltávolítóba, csavarjuk ki, hogy enyhén 
nedves legyen a ruha, óvatosan távolítsa 
el a foltot, tisztítsa meg a felületet a Bona 
Sportive Cleanerrel  majd törölje szárazra a 
lakkozott parkettát. 
Higítás: 1 kupak/ 100ml víz

VI. Egyéb fontos tudnivalók

VI. Egyéb fontos tudnivalók 

Ragasztás után 24 óráig a sportparkettát ne tegyük ki dinamikus terhelésnek!

Nem sportcélú alkalmazás esetén (pl. rendezvények) a sportparketta felületét ideiglenes 
burkolattal kell védeni. A tűsarkú cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is 
nyomot hagy.

A kihúzható lelátók görgői rendkívüli módon igénybe vehetik a felületet, ezért mindenképpen 
külön alátéttel kell védeni a sportparketta felületét. Javasoljuk a Grabo Protectsport védőbur-
kolat használatát.  
Nehéz tárgyak, mobil kosárpalánkok mozgatása esetén a sportparketta felületét teherelosztó 
lemez alkalmazásával védeni kell.

A parketta burkolatokhoz 18-22 °C hőmérséklet és 40-60 % relatív légnedvesség szinten 
tartása szükséges nemcsak a fektetés, hanem a létesítmény üzemeltetése során is. 

Biztosítani kell a helyiség jó szellőzését.

Központi fűtés esetén javasolunk párásító berendezés beállítását és a páratar-
talom folyamatos ellenőrzését, a parketta elemek összeszáradásának és repedések 
megelőzésének érdekében.

A lerakott parketta sehol sem érintkezhet közvetlenül fallal, vagy egyéb épületszerkezettel.
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