
 

 

 
 

Használati-kezelési útmutató 

Betéri faburkolatok 
 
Az építési termék gyártója: 

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. 

              H-4623 Tuzsér, külterület 

              Cg: 15-10-040345 
 

Beltéri lambéria és íves faházprofil. 
 
A termék rendeltetési célja: Betéri falburkolat tömör fából. 
Anyaga: Vörösfenyő, borovi fenyő és lucfenyő. 
Gyártás időpontja: lásd a termékjelölésen 
Egység csomag mennyisége: Lásd a termék címkén 
Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14915:2007 Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok. 
Méretek.  Standart  ill. egyedi méretek 
Lambéria: 

- vastagság  12,5; 16  mm. 
- szélesség (rendelésre 72, 76), 96, 116, 146 mm. 
- hosszúság 1,2-6 m  főleg  4m ( 3m ; 3,6 m ; 3,9 m ) 

Íves faházprofil: 
- vastagság 19, 22 mm. 
- szélesség 146 mm. (170 mm) 
- hosszúság 1,2-6 m  főleg  4m ( 3m ; 3,6 m ; 3,9 m ) 

 
Nedvesség tartalom:  szabvány szerint 
 
Felületi megjelenést: lásd a csomagoláson 
(A felületi megjelenés besorolásáról a honlapunkon tájékozódhat: (http://www.erdert.hu/termekvalasztek.php.)  
 
Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év. 
 A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. 
Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz, a hiba pontos leírásával.  
 
A Szavatosság vonatkozik: 

 az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére, 

 a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre. 
A szavatossági igény nem érvényesíthető: 

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén, 
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tárolják), 
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra, 
- karbantartás elmulasztásából származó hibákra, 
- a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülésekre. 

 
Figyelem: A beépítésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő 
felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának 



 

 

ismeretében. A  falburkolat  szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységeknél  
deformációk fordulhatnak elő. 
 
Beépítési javaslat. 
A falburkoló csomagolásának kibontását követően minden darabot át kell vizsgálni, beépíteni csak a mindenben 
megfelelő elemeket szabad. Az esetlegesen leszállított hibás darabokat el kell különíteni és szakszerűen tárolni.  
A vásárlást követően a fóliázott kötegből kibontott faburkolót, lambériát helyezze lazán a burkolni kívánt helyiségbe, 
és tárolja ott legalább 3-5 napon keresztül (borovi ill. vörösfenyő fafajoknál ez 10-12 nap is lehet), hogy átvehesse az 
ottani klímát - egyensúlyi fanedvességű állapotot (ideális az átlagos szobai környezet, a cca. 20Cº-os hőmérséklet és 
65 %-os páratartalom). Fontos, hogy a fal tiszta és száraz legyen. 

 
A beépíteni kívánt falburkoló irányára merőlegesen rögzítse a mennyezetre vagy a falra az alátétléceket, párnafát 20-
30x30-50 mm szelvényben, hasonló nedvességtartalmú anyagból, mint a burkolat, egymástól 40-80 cm távolságra 
úgy hogy, a külsőlapjuk egy síkot képezzen. Az alátétlécek rögzítése 50-60 cm távolságban, műanyag tiplivel, 
facsavarral, párhuzamosan történjen.  
Az oldalfalak találkozásánál fa mozgása miatt dilatációs rést (1,5-2 cm) kell hagyni. Minden szálat minden párnafához 
rögzíteni kell, a csap felőli oldalról szegezve, vagy körmös rögzítő lemezzel. 
A falszegélyeket különböző profilú szegőlécekkel szegélyezheti.  

Látható felületről átmenő csavarozást vagy szegezést nem szabad alkalmazni, mert az repedéshez, deformációhoz 
vezet! 

Felületkezelés és karbantartás 

Termékeink natúr felület kezeletlen felülettel kerülnek forgalomba, ezért még a beépítés előtt felületalapozásra van 
szükség. 

A felületkezelést bármely belső térre alkalmas felületkezelő anyaggal el lehet végezni a felületkezelő anyaghoz 
mellékelt használati-kezelési útmutató szerint. A felületkezelő anyaggal a látható felületeket legalább 2 rétegben 
felületkezelni kell. Az első réteg felhordását követően köztes csiszolást kell végezni, hogy a felhúzott szálakat el 
lehessen távolítani, így sima felülethez juthatunk. A burkolat elhelyezésétől függően a felületkezelést időközönként 
meg kell ismételni, különösen a hősugárzásnak kitett felületeken.  

Ha megfelelően ápolja, a beltéri burkolót, előnyeit sok éven keresztül élvezheti! 

A tisztításhoz ne használjon szemcsés, illetve egyéb maró hatású oldatot vagy anyagot, mivel az károsíthatja a 
felületet. A faanyag penészesedésre nem hajlamos, de ne feledje, a penész mindenhol megjelenik, ahol huzamosabb 
ideig pangó nedvesség van ezért különösen a zárt, vagy takart területeken gondoskodni kell a megfelelő szellőztetés 
biztosításáról. Az esetlegesen megjelenő penészesedést az üzletekben kapható eltávolító szerekkel a rajtuk 
feltüntetett útmutató szerint távolítsa el.  

FONTOS: 
A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. 
Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak. 
 
Figyelem:  
Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és 
károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.   
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