
Installálás

A Grabo SPC padlók úgynevezett 

„úsztatott” padlók, melyeket tilos 

az aljzathoz szegelni, csavarozni, 

ragasztani, vagy bármilyen más módon 

rögzíteni. A súlyosabb berendezési 

tárgyakat, mint kandalló, konyhabútor, 

főzősziget stb. közvetlenül az aljzatra 

szükséges beépíteni, az SPC padlót 

ezt követően ezek köré fektesse. 

Soha ne rögzítse a szegélyléceket a 

padlóhoz, hogy a burkolatnak legyen 

helye a szegélyléc alatt tágulni és 

összehúzódni. A tágulási hézago-

kat tilos kitölteni szilikonnal vagy 

egyéb anyaggal. 

A Garbo SPC „drop-lock” illesztéssel 

gyártott termék, a telepítés technikai 

lépései az alábbiak:

» A burkolást a helyiség bal sarkában 

kezdje. Az első lapot csappal a fal 

felé rakja le. 

» Helyezzen 5 mm-es távtartó ékeket 

az elem rövid oldalai és fal közé.

» Az SPC padló rövid oldala „drop-

lock” rendszerű. Az elemek 

összekapcsolásához a lap hornyos 

oldala mindig a faltól kifelé kell, 

hogy nézzen. A fektetési sorrend 

nem megcserélhető, mindig azonos 

irányba haladjon elemenként.

» Az első sor lerakása: helyezze el a 

panelt a megfelelő szögben. Igazítsa 

a panelt olyan helyzetbe hogy ahol a 

két rövid oldal a sarokban érintkezzen 

az illusztrációnak megfelelően. 

Hajtsa le a panelt olyan helyzetbe, 

hogy igazodjon az előző  

panel felületéhez. 

Az elemnek minimális ellenállással 

a helyére kell kerülnie. Ha a termék 

feszül és nem fekszik ki, NE 

ERŐLTESSE, kerülje az agresszív 

technikát mert az a profil sérülé-

séhez vezet. Ez esetben ellenőrizze 

le a profilok épségét, élességét, 

valamint a profilcsatornák tiszta-

ságát. Folytassa ugyanígy az első 

sor végéig.

» Vágja megfelelő méretre az első sor 

utolsó paneljét. Amennyiben a panel 

mérete 25 cm-nél rövidebb, úgy az 

első panel hosszából kell levágni. 

A kezdő és záró panelek hossza ne 

legyen 25 cm-nél rövidebb.

» Az SPC burkolatot tégla-kötésben 

fektessük. Ennek megfelelően, egy 

új sor kezdő elemének hosszát úgy 

kell megválasztani, hogy a panelek 

rövid oldali illesztése legalább 25 cm 

távolságra legyen az előző sor 

illesztésétől. Lehetőség szerint, az 

új sor kezdő elemeként, használjuk 

fel az előző sor minimum 25 cm 

hosszú maradékát. 

» Kb. 30 fokos szögben klikkelje 

össze a hosszú oldalakat úgy, hogy 

a rövid oldali illesztés az utolsónak 

lerakott panel rövid oldalához 

pontosan illeszkedjen.

» 

A rövid oldali illesztéseket a fent leírt 

módon zárja össze. Ha szükséges 

gumikalapáccsal lágy ütéseket mérve 

az illesztésre zárja össze a  paneleket.

» Az installálás befejezése után távo-

lítsa el a távtartó ékeket.

» Utómunkálatok: dilatációs hézagok 

eltakarása, szegélylécek felrakása. 

Fontos, hogy ne nyomja le túl erősen 

a szegélylécet vagy a burkolatváltót, 

különben a padló nem fog tudni dila-

tálni. Ugyanezen okokból a szegély-

léceket és a burkolatváltókat tilos 

a padlóhoz ragasztani, csavarozni 

vagy szögelni. 

» A kész burkolat azonnal használatba 

vehető. A burkolás után a padló-

fűtés hőmérsékletét fokozatosan 

kell emelni (+ 5 °C / nap), a kívánt 

szín eléréséig. Ez fontos az összes 

további fűtési idényben is.

Szétszerelés

A padló egyszerűen szétszedhető, 

ezzel is megkönnyítve pl. az áttele-

pítést. Előszőr emelje fel, majd 

emelje el a teljes sort és engedje le 

vízszintesen kifeküdni. Ezt követően 

a paneleket ellentétes irányba tolja 

el egymástól. Fontos, hogy a 

rövidoldali illesztések oldása nem 

lehetséges felhajtással.

Tisztítás és karbantartás

Az állagmegóvás érdekében rendsze-

res napi tisztítást javaslunk. A 

szilárd szennyeződéseket távolítsuk 

el partvissal vagy porszívóval. A 

nedves tisztítást jól kicsavart moppal, 

semleges kémhatású vagy alkoholos 

műanyagpadlók tisztítására alkalmas 

tisztítószerrel végezzük. Ne használ-

junk agresszív, illetve karcolódást 

okozó tisztítószereket. A bútorok 

lábára tegyünk védőfilcet, mozgatáskor 

használjunk teherelosztó görgőket. 

Az állagmegóvás és a napi takarítás 

megkönnyítése érdekében a bejára-

tokba helyezzünk lábtörőt, vagy pl. 

Cleartex szennyfogó szőnyeget, 

amelyek a beáramló szennyeződések 

több mint 90 %-át képesek összegyűj-

teni, ezzel akár évekkel meghosszab-

bítva burkolatunk élettartamát.

Fontos lépések a burkolás megkezdése előtt

A burkolást megelőzően ellenőrizni 

kell a padlólapok színét, fényét, felüle-

tét, hibamentességét. 

A kivitelezést végző burkoló szakember/

tulajdonos felelőssége megállapítani, hogy 

a fogadófelület, munkaterület alkalmas-e 

a termék lerakásához. A látható hibával 

rendelkező padló fektetéséből vagy a 

nem megfelelő aljzathoz köthető kárért 

a gyártó nem vállal felelősséget és a 

termékgaranciáját veszti.  

Általános előírások

Habalátéttel rendelkező termékek esetében 

további kiegészítők alkalmazása nem 

szükséges. A többszörösen rétegelt 

alátétek a klikkek mechanikai sérülé-

séhez vezetnek, ami automatikusan a 

termék garanciájának elvesztésével jár.  

Nincsenek olyan laboratóriumi vizsgála-

tok, melyek igazolnák a lépéshanggátlás 

vagy akusztikai tulajdonságok javulását 

az alátéthabok rétegszámának növelésé-

vel.  Habalátét nélküli termékek esetében 

a Graborex alátét alkalmazását javasoljuk. 

A termék 10 °C - 30 °C hőfok tartományban 

fektethető, javasolt 4 - 6 óra pihentetés a 

fektetési hőmérsékleten. A helyiség hőfoka 

a fektetés után, illetve a használat során is 

10 °C - 30 °C hőfok tartományban legyen.

Hasznos információk

Az anyagszükséglet felmérésekor érdemes 

5 % - 10 % anyagtöbblettel számolni. 

A lapokat általában a beeső fénnyel 

megegyező irányban fektessük. 140 m2 

egybefüggő felület vagy 25 m hosszú folyosó 

felület burkolása esetén a minimális dilatáció 

10 mm. Szobaátmeneteknél vagy kisebb 

szintkülönbségek esetén burkolatváltót kell 

beiktatni a padlósíkok elválasztásához. 

Beágyazott padlófűtés 

A termék alkalmas padlófűtéshez, az 

alábbi feltételekkel:

» Melegvizes és elektromos padlófűtés.

» A csövek felett az esztrich min. 

20 mm legyen.

» A padlóburkolat alsó részével közvetlenül 

érintkező aljzat hőmérséklete sehol sem 

haladhatja meg a 27 °C-t.

» Célszerű a fűtőrendszert a burkolás 

előtt legalább 2 héttel bekapcsolni és a 

burkolás előtt 24 órával kikapcsolni.

» A padlóburkolat a fűtési rendszerrel 

közvetlenül nem érintkezhet!

Burkolathoz alkalmas aljzatok

Beton/cement, anhidrid, rétegeltlemez, 

OSB, farostlemez, kő, kerámia, tömörszer-

kezetű PVC padló.  

Csempére történő burkoláskor ha a fuga 

4 mm-nél szélesebb és, vagy 1 mm-nél 

mélyebb, akkor a megfelelő anyaggal (pl. 

hézagkitöltő műgyantával) kell eltüntetni.

Aljzatokkal szembeni követelmény

» Az aljzat legyen kiváló minőségű, 

megfelelően előkészített, szilárd, stabil, 

sima, kiegyenlített, tiszta és száraz.

» A kiegyenlített aljzat szintegyenetlensége 

maximum 4 mm lehet, 3 méteren.

Aljzatnedvességre vonatkozó követelmények

» Padlófűtéssel ellátott cementesztrich aljzat 

< 1.8  CM%

» Padlófűtés nélküli cementesztrich aljzat 

< 2.5 CM% 

» Padlófűtéssel ellátott gipszesztrich aljzat 

< 0.3 CM%

» Padlófűtés nélküli gipszesztrich aljzat 

< 0.5 CM%

» Fa tartalmú aljzatok max.14 %

Burkolás meglévő burkolatra

A Grabo SPC felülburkoláshoz alkalmas 

termék és a legtöbb meglévő burkolat 

megfelel ehhez a technológiához.  Az 

installálás megkezdése előtt győződjünk 

meg az alábbiakról:

» A fogadó felület legyen kellően szilárd, 

sík, biztonságos és jó állapotú.

» Egyenetlen járólap felületre önterülő 

padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni. 

» A lágyburkolatokra és a padlószőnyegre 

történő burkolást kerülje. Ezek egyike 

sem javasolt, mert nem megfelelő 

szilárdságúak, továbbá nem higiénikusak 

– nedvesség hatására penészedhetnek, 

illetve baktériumok telepedhetnek a 

rétegek közé
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Installation

SPC by Graboplast Ltd. is designed 

to be installed as a “floating” floor for 

indoor use only. Do not secure the 

planks to the subfloor. Always undercut 

wood doorjambs. Check local building 

code for metal door jamb. If they cannot 

be cut, then proper expansion must 

be maintained around door jamb. Use 

care when installing wall moldings and 

transition strips to not fasten through the 

product. SPC by Graboplast Ltd is a drop 

and lock product. Please see illustration 

below on proper install technique.

» Begin laying planks from the left side 

of the starting wall and work to the 

right side. The tongue side of the 

plank shall face the starting wall. 

» Place a 5 mm spacer between the 

short/long side of the planks and 

the wall. Always position one spacer 

between the wall and where the 

planks join.

» This SPC flooring is with drop lock 

on the short edges. You must always 

leave the grooves side of the short 

edge exposed for the next plank to 

be dropped into place. You cannot 

reverse the installation and must 

continue to start from the same side. 

Insall one plank at a time, always 

leaving the exposed groove profile 

exposed to the end joint.

» Installation the first row of the plank: 

lining the second plank with the first 

plank by push slightly toward and 

down on short edge. 

The plank should drop into place 

with little resistance. DO NOT 

FORCE THE PLANK DOWN, as this 

may damage the profile. If the plank 

will not drop, check the locking 

profile for debris or damage and 

retry. Please make sure that the 

planks are perfectly aligned. Install 

remaining full planks in the first row.

» The last plank in the first row 

will need to be cut. Measure the 

distance between the wall and the 

surface of the last full plank. If the 

length is smaller than 25 cm, the 

length of the first plank in the row 

must be cut. The first and last plank 

in each row must be at least 25 cm 

in length. Planks are cut using jig 

saw or a hand saw, chop saw or 

guillotine cutter.

» The remaining piece cut off from the 

last plank in the first row may serve 

as the firs plank in the second row 

provided it is at least 25 cm long. 

Always stagger end joints from row 

to row a minimum of 25 cm apart.

» Install the long side of the first plank 

of the second row. Remember to 

place a 5mm spacer between 

the wall and the short side of the 

plank. Insert the tongue side into 

the groove side of the previous 

row at a low angle and lower flat to 

the substrate. 

» Attach the second panel of the new 

row first on the long side. Tillt and slide 

this panel as close as possible to the 

previous row and then drop the profile 

into the lower panel groove.

» Using rubber mallet gently tap the 

upper panel to make sure it clicks.

» After all planks have been installed, 

remove spacer from perimeter of room. 

After installation: Install transition 

moldings, skirtings. Do not press the 

moulding or trim down too hard, other-

wise the floor may become trapped 

or start to creak. For the same reason 

mouldings and trims should not be 

glued, screwed or nailed into or through 

the floor. The finished floor can be 

used immediately after the job is done. 

Underfloor heating can be restarted, 

however gradually increase the temper-

ature over a number of days by only a 

few degrees per day (+ 5 °C/ day) until the 

desired room temperature is reached.

Disassembling

Your floor can very easy be disassem-

bled, which enables replacement during 

installation and also during use. Separate 

the whole row by carefully lifting up and 

slightly knocking just above the joint. 

Fold up and release the whole long 

side. Disassemble the panels by sliding 

horizontally. (Do not fold up!)

Cleaning and maintenance

After installation make a thorough 

cleaning. To maintain the aesthetic floor 

surface, we recommend regular cleaning. 

Remove solid impurities by sweeping or 

vacuum cleaner, then make wet cleaning 

with a well-wrung mop or microfiber mop. 

Use pH-neutral detergent or alcoholic 

cleaning agent suitable for plastic 

floors. Use scrubbing brush to remove 

stubborn dirt. Do not use aggressive or 

abrasive cleaners. Furniture should be 

moved using an appliance hand truck 

over hardboard runways.  Heavy furni-

ture should be equipped with suitable 

non-staining, wide-bearing casters or 

protectors. Non-staining felt protectors 

are recommended for table and chair legs 

to help prevent scratching.

Importent! 

Inspect ALL materials carefully BEFORE 

installation. Warranties DO NOT cover 

materials with visible defects once they are 

installed. It is the responsibility of the installer/

owner to determine if the job site subfloor and 

job site conditions are environmentally and 

structurally acceptable for Grabo floor instal-

lation. The flooring manufacturer declines 

any responsibility for failure resulting from or 

connected with subfloor, subsurface, job site 

damage or deficiencies after SPC flooring has 

been installed. 

General

Products with pre-attached underlayment; 

using additional underlayment will void the 

warranty and can cause excess deflection 

which will damage the locking joints. There is 

no laboratory testing data for sound reduc-

tion that supports use of additional acous-

tic underlayment to further reduce impact 

sound or sound transmission through the 

flooring. Products without foam backing we 

recommend Graborex underlayment to use. 

The product can be installed at temperature 

between 10 °C and 30 °C, and this temperature 

range should be kept after installation and 

during use as well. Relaxation / acclimation 

recommended 4-6 hours.

Usefull information

You should allow for 5 %-10 % additional 

square meter to account for cuttings

and waste. SPC planking is best when 

installed the length direction of the planks 

parallel to the main light direction. For floor 

surfaces exceeding 140 m2 and/or lengths 

exceeding 25 m, use expansion moldings at 

openings less than 2 m and increase expan-

sion gaps to 10 mm.

In-floor radiant heat

This product can be installed over radiant heat 

concrete subfloors.

» Electric and hydro systems are acceptable. 

» In-floor radiant components must be a 

minimum of 20 mm below flooring. 

» Floor surface temperature should 

never exceed 28 °C. 

» Heating system should be operation-

al for at least weeks prior to installation 

to calibrate temperature settings. 

» Flooring cannot be laid direct-

ly over radiant heating mats!

Approved subfloors

Concrete, Plywood, OSB, Particleboard, 

Chipboard, Hardwood (Solid, Engineered, 

Parquet), Tile (Ceramic, Terrazzo, Stone, 

Asbestos, Peel and Stick), Fully Adhered 

Non-Cushion Sheet Vinyl

In case of tiles fill in grout lines larger than 

4 mm on ceramic tiles, terrazzo, quarry tiles, 

and similar floors with a cementitious leveling 

and patching compound.

General requirements (all subfloors) 

» All subfloors should be flat to within 4 mm in 3 m.

» Must be clean: no construction debris, soil, 

mud or any other objects on or adhering to 

the floor; if necessary, scrape and sweep 

away before the installation; no protrusions 

of nails, debris, or metals should remain. 

» Must be free from moisture-related condi-

tions that can damage the installed flooring. 

» Be structurally sound without deflection.

Moisture content should meet 

one of the following criteria 

» Cement based substrate: 

Subfloors with underfloor heating: < 1.8 CM% 

Without underfloor heating: < 2.5 CM%

» Anhydrite-based substrate: 

Subfloors with underfloor heating: < 0.3 CM% 

Without underfloor heating: < 0.5 CM%

» Wood based subfloors: max. 14% 

Existing floor coverings

» SPC by Garboplast Ltd. can also be installed 

over most existing hard surface floor cover-

ings provided that the existing floor is well 

bonded and the surface is flat and smooth.

» Ceramic tile unevenness should be made 

smooth by applying an overlay such as 

cementitious patching or leveling compound.

» Existing floors should not be heavily cush-

ioned and not exceed one layer in thickness.

» Do not install over carpet.

» Floor should be flat, smooth, dimension-

ally sound and free from deflection.
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