
Grabo PlankIT is a long lasting 
flooring solution due to its durability 
against impacts, stains and 
scratches thus it is a perfect choice 
for shops, offices, hotels, 
restaurants or any other hospitality 
areas.

Our product has iGuard surface 
coating with low maintenance 
requirement.

Due to it's glass fibre reinforcement 
Grabo PlankIT is a dimensionally 
stable LVT flooring with sound 
insulating properties and warm 
underfoot feeling.

Its flexibility provides ecomonic, 
easy and quick installation.

THE NEW GRABO LVT 

IS INSPIRED BY NATURE, 

MANUFACTURED WITH 

PHTHALATE FREE TECHNOLOGY

AND PROVIDES AN  

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

FLOORING SOLUTION 

FOR THE USERS.
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Tile size

mm
185 × 1220

Plank size

mm
~2.7m²
Qtty/Box

12 PIECES
WOOD

NATURAL WOOD 
STRUCTURE
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Qtty/Box

12 PIECES
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THICKNESS EN ISO 24346

WEAR LAYER EN ISO 24340

2.5 mm

0.55 mm

TOTAL WEIGHT EN ISO 23997 4.0 kg/m²

PLANK SIZE | WOOD EN ISO 24346 185×1220 mm

PLANK SIZE | STONE EN ISO 24346 305×610 mm

CONSTRUCTION Luxury Vinyl Tile with iGuard Surface

CLASSIFICATION

PERFORMANCE

EUROPEAN CLASSIFICATION EN ISO 10582 class: 33/42

BINDER CONTENT EN ISO 10582 Type I.

RESIDUAL INDENTATION EN ISO 24343 max. 0.1 mm

DIMENSIONAL STABILITY EN ISO 23999 max. 0.15 %

CURLING EN ISO 23999 max. 2 mm

ABRASION GROUP MSZ EN 660-1 class: T

FIRE RESISTANCE EN 13501-1 class: Bfl-s1

EN 13893 DS

ELECTRICAL PROPERTIES EN 1815

ISO 8302

max. 2 kV / Antistatic

LIGHT FASTNESS EN ISO 105-B0 grade 6

CHEMICAL RESISTANCE EN ISO 26987

ASTM F925

HYGENIE bacterial resistant

CASTOR CHAIR RESISTANCE EN 425 / ISO 4918

ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES solvent and phthalate free

CONTENT OF PCP EN 12673 does not contain

SURFACE TREATMENT iGuard PUR Surface / Easy cleaning

FORMALDEHIDE EMISSION ENV 717-1 E1 (no emission)

VOC pass

CE MARKING   EN 14041

THERMAL RESISTANCE 0.014 m²K/W

SLIP RESISTANCE

SPECIFICATION

GRABO
PLANKIT

LUXURYFLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.
H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b. Telefon: (+36) 96 506-100

www.graboplast.com
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2.5 mm

0.55 mm

97 4.0 kg/m²

46 185×1220 mm
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VINYL TILE FLOORING

Thickness

Wear layer

2.5 mm

0.55 mm

www.facebook.com/graboplast Grabo LVT design padló 
alkalmazástechnikai ismertető



A Grabo luxus vinil padlólapok közületi és lakossági célra is alkalmazhatók. 
Nagy kopásállóságú, esztétikus vízálló burkolatok valósághű mintázatokkal. 
A fektetési és tisztítási ajánlásaink betartásával hosszú ideig elégedettek lesznek termékünkkel.

1.  Aljzat

Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil, sima, kiegyenlített, tiszta 
és száraz. Cement esztrich esetén az aljzat nedvességtartalma max. 2 CM% lehet. 
beton/cement, anhidrid, rétegelt lemez, kő, terrazzo, kerámia, tömör szerkezetű PVC padló. 
Nem fektethető az LVT szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra, fa parkettára, laminált padlóra, 
úsztatott padló szerkezetekre, aszfaltra, bitumenre. 

2.  Lerakás előtt betartandó általános előírások 

A lerakandó padlót és ragasztót a lerakás helyiségében min. 24 óráig akklimatizálni kell 
18-25 °C-on. 
Lerakás előtt ellenőrizni kell a padló színét, felületét, hibamentességét. 
A helyiségen belül azonos gyártási számú padlót szabad lerakni.   

LVT burkoláshoz alkalmas aljzat típusok:

 • beton | cement
 • anhidrid
 • rétegelt lemez
 • kő
 • terrazzo
 • kerámia
 • tömör szerkezetű PVC padló

Nem fektethető az LVT:

 • szőnyegre
 • habszerkezetű PVC padlóra
 • fa parkettára
 • laminált padlóra
 • úsztatott padló szerkezetekre
 • aszfaltra 
 • bitumenre



3.  Ragasztó

Javasolt ragasztó: nyomás érzékeny, vizes bázisú akrilát ragasztó, például Ceresit K 188 E,  
Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond Eco 4LVT vagy egyéb ezekkel egyenértékű típusok. 
Ragasztó felhasználás: nedvszívó aljzatnál A/1-es spatula, cca. 250 g/m2, nem nedvszívó aljzatnál 
A/4-es spatula, cca. 200 gr/m2.  
Nedves helyiségekben 2 komponensű vízálló ragasztókat kell használni, ilyenek a Ceresit R 710, 
Uzin KR 430 és Mapei Adesilex G19.

 

4.  Fektetés 

 •  Az LVT padló lapokat a beeső fény irányával párhuzamosan fektessük.
 •  Mérjük meg a helyiség méreteit és jelöljük ki a fektetés egyenes kezdő vonalát. 

Fontos! A legjobb eredmény elérése érdekében a kezdősor 
elindítása acél vonalzó mellett történjen. 

 •  A kezdő vonalnak a fal legmélyebb pontjától mért távolsága minimum az LVT padlólap 
szélessége mínusz 2-3 cm, illetve a padlólap szélességének többszöröse mínusz 2-3 cm.

 •  Spatulával kenjük a ragasztót az aljzatra, egyidejűleg 3-4 sornyi területre 
valót és várjunk, amíg a ragasztó megszárad. Végezzünk ujjtesztet! .

 •  Szigorúan tartsuk be a ragasztógyártó előírásait!
 •  Az LVT lapokat eltolással fektessük a ragasztóba, a kezdővonalon indulva 

szorosan illesszük a lapokat egymás mellé és parafa bedörzsölővel nyomjuk 
bele a ragasztóba a lapokat. Ha a sor végén a lap hossza nagyobb a szüksé-
gesnél, vágjuk el méretre derékszögben és a leeső darabot a következő sor elején 
az indulásnál használjuk fel. Ennek hossza nem lehet 30 cm-nél kisebb.

 •  Hengereljük le a lefektetett lapokat 50-70 kg tömegű acélhengerrel minden irányban.
 •  A falaknál szabjuk be méretre a lapokat úgy, hogy hagyjunk 2-3 mm dilatációs rést. 

 



 •  Készítsük el a szegélyezést. A befejező munkához a szegély készülhet az LVT-ből, ehhez 
javasoljuk a GraboProfil Design Skirting 58 mm szegélylécet. A kívül rögzíthető ízléses 
szegélyléc, merev hátfallal készül, hogy lehetővé tegye a padlóburkolat beillesztést. 
Használhatunk egyéb műanyag szegély anyagot is például a GraboProfil Hard-Foam 
Skirting 60 mm kívül rögzíthető, kompakt, habosított, színben passzoló PVC szegélylécet 
is. A modern szegélylécek kompatibilisek minden (ragasztható, klikk) LVT padlóval.

 • A szükséges helyeken használjunk szilikon tömítő anyagot.



5. Javaslat szegélylécek felrakásához

 •  Méretvétel
 • Mielőtt leszabjuk a szegélylécet, meg kell határoznunk a szükséges hosszúságot. A fal 

lemérésekor figyelembe kell venni, hogy a léceket gérbe vágjuk. 
 • Leszabás. A lécek leszabásánál ügyeljük a gérvágásra vagy az esetleges összekötőelemekre. 

Szerelési mód szerint hosszabb (gérvágás) ill. rövidebb (összekötőelemek) léceket vágunk.

 • Ragasztóanyag felhordása csíkokban  
 • Nyomja erősen a falhoz 

 

6. Tisztítás és karbantartás

Alaptisztítás, periodikus tisztítás géppel 
A szilárd szennyeződéseket távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval. 
Eszközök: lúgos tisztítószer, egytárcsás tisztítógép, piros pad, nedvesség lehúzó kézi eszköz. 
A tisztítófolyadékot 5-10 m2-nyi területen oszlassuk el, 10-15 perc behatóidő eltelte után súroljuk 
fel a felületet, szívassuk fel a szennyes takarító folyadékot, majd vízzel öblítsük tisztára a felületet  
és távolítsuk el a vizet a felületről. 
A periodikus tisztítást a használat intenzitásától és szennyezettségétől függően végezzük.



Napi tisztítás 
A szilárd szennyeződéseket távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

 • Kézi nedves tisztítás: 
Eszközök: mop (lehetőleg mikroszálas), vízlehúzó kézi eszköz,tisztítószer semleges 
vagy gyengén lúgos kémhatású. A tisztítást kétvödrös módszerrel végezzük.

 • Gépi nedves tisztításhoz használjunk egytárcsás súrológépet és fehér pad-et. 
Soha ne alkalmazzunk olyan tisztítószert, mely karcolást vagy a felület egyéb 
sérülését okozhatja. A gumikerekek és gumi bútorlábak a padló elszíne-
ződését okozhatják, ezért ilyen helyen használjunk védő alátétet.

Javasolt tisztítószerek: 
Gyártók/termékek: 
Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana)  ill. Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

Gépi alap és periodikus tisztításhoz: 
Innomat 3 % -os oldat vagy PU Cleaner 10 %-os oldat

Napi gépi tisztításhoz: 
Innomat 0,5 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 %-os oldat

Napi kézi takarításhoz: 
Tana SR 13 0,5-1 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 % -os oldat

Folteltávolításhoz: 
Tana Sprinter vagy Elatex

Egyéb gyártók hasonló vegyi összetételű termékei szintén alkalmazhatók 
termékünk tisztításához.

7. Padlófűtés

Az aljzat felületi hőmérséklete sohasem lépheti túl a 28 °C -ot. 
A padlófűtési rendszer kikapcsolása a padlóburkolat fektetésének megkezdése előtt 48 órával 
történjen meg, és a fektetés befejezését követően még legalább 48 óráig maradjon kikap-
csolt állapotban.  
Részletes információkat megtalálja a www.graboplast.hu honlapon vagy kérje a 
termék forgalmazójától.

http://graboplast.com

