
Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, 
ami a burkolással kapcsolatos. 
A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal áll az Ön rendelkezésére, 
vegye fel velük a kapcsolatot a megadott elérhetőségen keresztül, ha szakemberre szeretné bízni 
otthona, épülete burkolását. 
Az oldalon megtalál minden lényeges információt, amit érdemes tudnia, mielőtt burkoló munkába 
kezd. 
 

Mi az, amit tudni kell a burkolásról?  
 

A burkoló munka két típusát különböztetjük meg  
 
A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét 
jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.   
 
Az alapján, hogy hol történik a burkolás, két típust különböztetünk meg. A burkolás történhet 
kültéren és beltéren. A megkülönböztetés alapján a burkoló munka kültéri és beltéri burkolás lehet. 
 
A burkoló munka két típusa a munka során használt alapanyagok fajtái szerint is elkülönül. A 
burkoláshoz használt anyag hideg és meleg alapanyag lehet.  Az alapanyagok fajtái szerint hideg - és 
melegburkolást különböztetünk meg.  
 
A hideg burkoló anyagokra jellemző, hogy ellenállóbbak, keményebbek, ezért főként kültéri 
burkolásra alkalmasak, de a konyha és fürdőszoba kialakítása során is hideg anyagokkal dolgozunk. 
A hideg burkolóanyagokat a háznak azon területeinél használjuk, melyek állandó igénybevételnek 
vannak kitéve. Hideg burkoló anyag például a kerámia és az agyag. 
A melegburkolás során használt anyagok lágyabbak, többféleképpen is bedolgozhatók, beltéri 
burkolásnál használjuk őket. 
Meleg burkoló anyag például a pvc, linóleum, parafa, a faburkolatok, a tapéta, a padlószőnyeg.  

 
Teendők burkolás előtt 
 
Kiváló minőségű burkolást szeretnénk otthonunkba? Kell hozzá egy jó állapotú teherbíró aljzat. 
Olyankor, ha a ragasztásnál vagy a parketta fektetésénél a felület nem vízszintes, illetve a körülötte 
lévő helyiségek szintjéhez mérten eltérés mutatkozik, a burkolat esztétikai megjelenése és minősége 
nem lesz megfelelő. Éppen ezért a burkolatok fektetése előtt mindig meg kell vizsgálni az aljzatot, és 
ha hibát észlelünk, ki kell javítani azt.   
 
Nem mindenki tudja, de az új padlóburkolatok lerakása nem jelenti mindig a régi burkolat 
felbontását, mivel ma már beszerezhetők jó minőségű műgyanta bázisú kötőhidak, 
felületkiegyenlítők és ragasztók, melyek tökéletesen alkalmasak ennek a problémának az 
áthidalására. Mindez kevesebb pénzbeli és időbeli ráfordítást jelent. 

 
Mit kell tenni ilyenkor? 
 
Először is meg kell vizsgálni a régi burkolatot, ha szilárd, teherbíró, alkalmas az új burkolat alá 
aljzatnak. A következő lépés a felület tisztítása és a kötőhíd felhordása (ez nem egyenlő az 
alapozóval!), ami a régi és az új réteg kapcsolatát biztosítja. Ezután következik a padlókiegyenlítés, 
ilyenkor a helyes rétegvastagságra (gyártótól függően változó) mindig oda kell figyelni!  
Fontos, hogy ha a felületkiegyenlítés egy rétegben történik, és a réteg túl vastag, megrepedhet, és 
elválhat az aljzattól!    



Elsőre talán túlzott költekezésnek tűnik a padlókiegyenlítés, de mindenképpen érdemes ezt elvégezni 
a burkolás megkezdése előtt. Minden jó burkoló ezt ajánlja!  

 
A burkolói munka két típusa   
 

Hidegburkolás 
 
A hidegburkolás az utóbbi pár évben jelentős mértékben megváltozott. A hidegburkoló munkához 
használt segédanyagok terén előrelépés történt. Míg korábban a csempézés során még maltert 
használtak ragasztóként, ma már senki nem használja ezt a megoldást.   
Napjainkban a ragasztók széles skálája érhető el mind a gyártó, mind a minőség tekintetében. 
A legcélravezetőbb azonban mindig flexibilis ragasztót használni minden burkolat alá. Ez a csempék 
általánossá vált nagy méretei, és a felületek (gipszkarton, padlófűtés) miatt is ajánlott. 
 
Általában elmondható, hogy a változó burkolati trendekhez mérten, az igényeknek megfelelően, a 
fugaszínek nagy választéka kapható a piacon. 
A mai fürdőszobák kialakításában fontos szerepet játszanak az új technológiák. Rengeteg cég van 
jelen a piacon különböző típusú vízzáró, folyékony fóliával, ami például nélkülözhetetlen a 
szigetélésnél. Új, különböző színű és anyagában is eltérő élvédők és burkolatváltó profilok teszik 
könnyebbé az él képzését, dilatálását. 
Az új segédanyagok lehetővé teszik a csempézés, burkolás minőségének tartósságát, és az elkészült 
munkára a garanciavállalást. 
 

Kültéri burkolás 
 
Ide tartozik minden kültéri terület, mint a terasz, erkély vagy a medence. Ezek a felületek mind ki 
vannak téve a változó időjárási viszonyoknak. A következőkre kell odafigyelni: a burkolófelület ellent 
tudjon állni a fagyoknak, kopásálló legyen, és lényeges a burkoló lapvastagság helyes megválasztása.  
 
Kültéri burkolatok: gránit, betonlapok, viakolor, egyéb beton alapú térkövek. Előny, hogy ezek a 
felületek sózhatók, felületük tisztítása egyszerű. 
A terméskő félék: horvát mészkő, süttői mészkő. A palafélék éves szintű impregnálást igényelnek, így 
őrzik meg vízlepergető tulajdonságukat. A palafélék felületkezelését érdemes burkoló szakemberre 
bízni, mert ezek az anyagok erős vegyszerek. 
 

A konyha burkolása 
 
A konyhában a látszó felületek száma kevés, mert az alsó és felső konyhaszekrények kitakarják a 
felületet egy részét.  
A konyhaszekrények közötti és a látható részek azok elsősorban, amiket hidegburkolni kell.  
A konyhában található felületek állandó fizikai igénybevételnek vannak kitéve.  
Víz és vegyszer mosogatáskor, olaj, zsír és pára főzéskor, a burkolat szennyeződhet.  
Tartós burkolólap és fugaanyag, ami a megoldást jelenti. 
Pontos bedolgozással és a megfelelő anyag kiválasztásával a foltosodás és a minőség romlása 
megakadályozható, és a felület tovább tart!  
   
 

 
 
 
 



A fürdő burkolása 
 
A legjellemzőbb hidegburkolói munka. A fürdőszobához köthetők a legváltozatosabb burkolói 
munkálatok. Itt található a legtöbb burkolásra szánt felület. 
A fürdőszobát többen is használják, burkolás szempontjából ez az egyik leginkább igénybevett 
terület. Itt a legfontosabb a minőségi, tartós alapanyagok használata, bedolgoztatása, mert ezek az 
anyagok kellőképpen ellent tudnak állni a víz és a pára káros hatásainak.  
Egy jól kialakított, esztétikai szempontból szép fürdőszoba azonban képes feledtetni a hosszú nap 
fáradalmait. A megfelelően alkalmazott dekor, bordűr és a különböző díszítőelemek kellemesebbé 
teszik fürdőszobánk hangulatát. 
 
A tükör a fürdőszoba nélkülönözhetetlen eleme. Milyet és mekkorát válasszunk, azt a fürdőszoba 
mérete határozza meg. A nagy tér alkalmas a tükör változatos elhelyezésére. Különböző dekor 
elemekkel tudjuk kombinálni, és formájában is törekedhetünk az egyediségre.  
A tükör fölött található a világítás. A lámpatest méretének és a tükör arányának összhangban kell 
lennie. A fürdőszoba összhangját tekintve meghatározó a két elem harmóniája. 
 
A fürdőszoba tartozéka lehet a törülközőtartó. Ez a fürdőszoba olyan eleme, ami bármikor 
felszerelhető, de előnyösebb, ha a tartozékot még a burkolási munkálatok során szereltetjük fel. 
A stílusban illő törülközőtartó esztétikus kiegészítője lehet fürdőszobánknak.  
A szappantartó minden fürdőszobában megtalálható. Kivitelezése és elhelyezése eltérő lehet. Azok a 
szappantartók a legpraktikusabbak, amelyek a kád burkolatához vannak erősítve.    
A fürdőszoba hangulatának meghatározó eleme a szappantartó, fogkefetartó és a törülközőtartó 
színének a burkolat színével való harmonizálása. 
 

Burkolás kisebb méretű fürdőszobában 
 
Első lépésben mindent alaposan meg kell tervezni. Az otthonok egy részében a WC is a 
fürdőszobában van, ezért a helykihasználásra fokozottan figyelni kell. Kisebb fürdőben a 
leleményesség segíthet, és a burkoló munkálatokkal a probléma megszüntethető.  
 
A fürdőszoba kiegészítői között található a tároló polc, a kisebb méretű fürdőszoba azonban erre 
nem ad lehetőséget. Ebben a helyzetben alkalmazható legjobban a beépített polc. Kisebb 
fürdőszobák kialakításánál fontos szerepet játszik az ötletesség. Helykialakítás szempontjából jó 
megoldás lehet, kád helyett a zuhanyzótálca. A fürdőszoba kis méretét jól kompenzálja a burkoló 
lapok mérete és színe. 
A világos színű burkolat tágasabbá teszi a teret. Az ilyen helységekbe nem ajánlott az apró burkoló 
lapok használata, mert ezek látszatra kisebbé teszik a helyiséget.   
 

A melegburkolás 
 
A melegburkolatok ma már nem csak a PVC - t és a padlószőnyeget jelentik. A parkettázáshoz sincs 
szükség annyi időre, mint korábban. A háló, dolgozószoba, gyerekszobák, nappalik padlójának, 
parkettájának széles választéka van forgalomban. A színskála minden igényt kielégít. 
 
A legelterjedtebb típus a laminált parketta és a szalagparketta. Ezek két típust alkotnak, létezik vizes 
helységekbe való és padlófűtés esetén is alkalmazható parketta.  
A parkettázás előtt első lépés a felület kialakítása padlókiegyenlítéssel. Ezután következik a párazáró 
fólia (nem csak friss betonnál!), ezt követi a parkettaalátét elhelyezése – ebből szintén széles 
választék kapható, majd ezt követi a parkettázás, végül fel kell rakni a szegőléceket.  



A melegburkoláshoz tartozó munkafolyamat a szőnyegpadlózás is, ez azonban leginkább irodákban 
használatos, magánszemélyek ritkán veszik igénybe, a parketta kedveltebb. 
 
A melegburkolatok kevésbé ismert fajtája a műgyanta bevonat. Ez a burkolat garázsoknál és 
műhelyeknél jól használható, tiszta, könnyen takarítható és ez a megoldás kevesebbe kerül mint a 
hidegburkolat. 
 

Az előszoba, a nappali burkolása 

Az előszoba és a nappali méretében és berendezésében is elkülönül a lakás többi helyiségétől.  
Igénybevételét tekintve nincs intenzív terhelésnek kitéve, azonban itt is jól szeretnénk érezni 
magunkat, a ház többi részéhez hasonlóan. Amire oda kell figyelni, a burkoló lap kopásállósága, mert 
ezeken a felületeken ugyanazt az „útvonalat” tesszük meg nap mint nap. Hosszú idő után a 
gyengébb burkolólapok ezeken a részeken megkopnak, színüket, fényüket elvesztik, fakóvá válnak.  
Vásárláskor érdemes a porcelán, gres, kerámia, gránit és anyagában csiszolt, polírozott burkoló- 
lapokat előnyben részesíteni. 
A méret kiválasztásakor azt kell figyelembe venni, hogy mi a célunk a nappalival, mert a burkolólap 
méretének megválasztásával képesek vagyunk a nappalit látszólag nagyítani, kisebbé tenni és 
elforgatni is.     
 

A melegburkolás során használt anyagok 
 
A melegburkolás során használt anyagok lágyabbak, mint amit hidegburkoláskor használunk, 
ezenkívül többfajta különböző anyag tartozik ide, felhasználhatóságuk lehetőségei is többfélék. A 
melegburkolás során használt anyagokat két csoportba tudjuk osztani.   
 
Az első csoportot a faburkolatok alkotják, mint például a parketta. A parketta lehet hagyományos, 
illetve egyre népszerűbb a parafa burkolatként való felhasználása. 
A hagyományos, csaphornyos parkettából több típus létezik, ez a felhasznált anyag sokszínűsége 
miatt van. Azért csaphornyos a neve, mert csapok segítségével rögzítik össze a burkolat elemeit.  
Az ilyen burkolat, ha megfelelően rakták le, 15 – 20 évig tart, könnyen csiszolható, azaz felújítható.  
A lamella parketta panellakások gyakori burkolása. Ez egy vékony anyag, amit az aljzatra ragasztanak.  
A parketta készítéséhez több, különféle faanyagot használnak.   
A szalagparketta könnyen és gyorsan lerakható. Ellenállóképessége jó. Előre lakkozott kiszerelésben 
kapható.  
Átlagos használati ideje 10 – 15 év, de ez könnyen kitolható öt évvel, egy csiszolással és 
újralakkozással.   
 
A parafa széles körben elterjedt a burkolás területén. Előnye, hogy jó hő – és hangszigetelő, és 
majdnem mindegyik helyiségben jól használható. Mivel egyáltalán nem korhad, a parafából készült 
burkolás az összes többi anyag élettartamát felülmúlja. Egyetlen hátránya, hogy hazánkban még új 
technikának számít, kevés mesterember van, aki lerakását igazán jól meg tudja csinálni.   
 

A melegburkolás rugalmas anyagai 
 
A második csoportot a PVC burkolatok, gumi burkolatok, linóleumok, szőnyegek alkotják. A PVC 
burkolatokat műanyagból készítik, míg a linóleumot természetes anyagokból, például lenolajból, 
gyantából, jutaszövetből. Ezek is hosszú élettartamú anyagok. 
 
Az, hogy a burkolás anyagainak melyik csoportja közül választunk, csak elképzelésünktől függ.    



A meleg burkolatok lágyabb hatást keltenek, kellemesebb hangulatot teremtenek, ezért kiváló 
kiegészítői a hálószobáknak, nappaliknak.  
 

Mik azok a hibák, amiket hidegburkolás során elkövethetünk?  
 
A lakás burkolatának kialakítása költséges dolog, joggal várjuk el azt, hogy a burkolat hosszú időn át 
jó állapotú maradjon és megőrizze szépségét. A megrendelő általában nem rendelkezik a burkoláshoz 
szükséges szakmai tapasztalatokkal, ezért kiszolgáltatott helyzetbe kerül a burkoló szakember 
megválasztásakor. 
 

10 tipikus hiba, amit Ön is könnyen elkövethet a burkolás során: 
 

  A fürdőszoba csempesorai nem vízszintesek   

  Keskeny csíkok jönnek létre a felületen  

  A burkolás egyenetlen  

  A burkoló lap kopog 

  A terasz burkolása felfagyott 

  A terasz beázása 

  A fürdőszoba falának beázása 

  A burkolás felpúposodhat 

  A fuga kirepedése 

  Az üvegmozaik fugái nem egyenletesek 
 

A burkolási hibáknál két csoportot különböztetünk meg: egyrészt a hiba származhat a beépített 
anyagok helytelen megválasztásából, és keletkezhet a hiba a burkoló munkafolyamatok 
során is.  
 
A figyelmetlen burkoló esztétikai szempontból véthet a burkolás során, és akadnak szakmai 
szempontú burkolási hibák is. Az esztétikai hibák a szakember gyakorlatlansága miatt jönnek létre. 
Az ilyenfajta burkolási hibák láthatók lesznek a burkolat elkészítése után azonnal. Ezeket a burkolási 
hibákat a szakértő szem észreveszi már munkavégzés közben. Ilyenkor a hiba még időben 
orvosolható. 
A másik típusú hiba, amikor a probléma csak később jelentkezik. Ilyenkor jelentős kárral kell 
számolnunk.  
 

Burkolási hibák, melyek a nem megfelelő burkolási anyagok használata miatt jönnek létre: 
 
A burkolási hibák egy része a burkoló alapanyag rossz minősége miatt következik be. Legtöbbször az 
ügyfelek nem tudják mit kell figyelembe venni az alapanyag megvásárlásakor a tökéletes burkolat 
eléréséhez. A vásárláskor hozott rossz választások egy része esztétikai burkolási hiba lesz, és van 
olyan is, ami a burkolat tartóssága szempontjából nem jó döntés.  
Probléma még, hogy itthon nagy számban kerül forgalomba átlag alatti burkoló lap. A ˝nyugati˝ 
gyárak selejtjét a keleti blokk országaiban értékesítik, de aki például Németországból rendeli a 
burkolólapokat, nem találkozik görbe, pontatlan méretű, kevert színtónusú lapokkal. Mivel nem 
teheti meg mindenki, hogy egyenesen külföldről vásároljon, ezért az itthon elérhető burkolatok 
megvásárlásakor figyelni kell a kívánt paraméterekre. 
 

 
 
 



Burkoló alapanyagok vásárlásakor a következőkre kell odafigyelni!   
 
1. A burkoló lapok méretpontossága 
 
Az utóbbi években nagy százalékban megnőtt annak az esélye, hogy olyan burkolólapokat 
vásárolunk, amelyek méretei eltérnek egymástól. A szabvány megengedi az egy – két milliméteres 
eltérést, ezért reklamációra nincs lehetőség. A burkoló lapok csomagolásán megtalálható a 
kalibrációs szám, mely méret szerint csoportosítja a lapokat. A gyártás során elkerülhetetlen, hogy a 
burkoló lapok méretkülönbséggel készülnek. Ezeket osztályozzák, és a különböző méretűeket méret 
szerint dobozolják. Azonban helyhiány miatt, vagy figyelmetlenségből összekeveredhetnek a 
különböző gyártó által készített, és már dobozolt lapok. Könnyen előfordulhat az, hogy nem egyféle, 
kalibrációs számmal ellátott burkolólapot vásárolunk. Ilyen lapokat használva a fugasorok 
egyenetlenséget mutatnak majd. Úgy tudjuk elkerülni ezt a hibát, hogy azonos számú dobozokat 
vásárolunk. A dobozok összekeverése főleg nagy áruházakból való vásárlásnál fordul elő. Ezt minden 
esetben ellenőrizni kell.  
 

2. A burkoló lapok színazonossága  
 
A gyártás során az azonos színárnyalatú burkoló lapokat tónusszámmal ellátott dobozba csomagolják.  
Vásárláskor figyeljünk erre!   
Egy fontos szempont még a vásárláshoz: elegendő mennyiségben vásároljunk a megfelelő 
burkolólapból, mert a következő szállítás általában eltérő tónusú lapokat tartalmaz. A vegyes tónusú 
burkolás nagy felületen esztétikai szempontból disszonáns hatást fog eredményezni.  
 

3. Görbe burkolólap 
 
Síkfelületű burkolás kivitelezése púpos, görbe lapokkal lehetetlen. Itt is az a tendencia figyelhető 
meg, hogy a más országokban nem megfelelő minőségű lapok zöme hazánkba érkezik. Mindezt első 
osztályú minősítéssel látják el. Németországban például ez el sem képzelhető. 

 
Magyarország valamiért mégis nyitott ezeknek a termékeknek a behozatalára. Ez alól nem kivételek a 
felső kategóriájú lapok sem. A gyártás terén idehaza sem jobb a helyzet. Az itthon készült lapok egyre 
rosszabb minőséggel kerülnek a vásárlókhoz. Jó az nekünk … - ez a hazai hozzáállás.  
Vásárláskor nem tudunk ez ellen semmit se tenni.   
Azonban van néhány jel, melyekből következtetni tudunk a burkoló lapok síkjainak eltéréseire: 
ha fény felé fordítjuk a burkoló lapot, észrevehetjük annak síkbeli hibáit, ezért vásárláskor 
ellenőrizzük azt.    
 

4. Nem megfelelő minőségű burkoló lap, ragasztó, fuga 
 
A burkolólapok szerkezetének minősége ránézésre nem állapítható meg biztonsággal, ezért ezt a 
hibát a legnehezebb elkerülni. Ez a probléma már csak a burkolat felfagyásakor válik észrevehetővé. 
A probléma a burkoló lapok felületén lévő máz felpattogásakor jelentkezik. A gyártók általában a 
hibás beépítéssel indokolnak, ami sok esetben megtörténik, ám legtöbbször a burkoló lap nem felel 
meg a hazai időjárási körülményeknek. Ez igaz a magasabb árkategóriájú lapokra is. 
Sokszor megtörténik, hogy mediterrán országból érkező lap kerül bedolgozásra, és az nem alkalmas 
az itthoni klímához. 
 
A ragasztó és a fuga esetében már sokkal többet tehetünk a tartós burkolat érdekében.  
Ezek a segédanyagok drágábbak, de jobb minőségűek is, ezzel biztosítva az időtálló burkolást.   
 



Ne feledjük, nem a segédanyagok a drágák, hanem ha újra kell burkolni a felületet!   
 

5. A beltéri, kültéri felhasználhatóság 
 
A kültéri felhasználhatóság terén nincsen probléma, ezzel kapcsolatban általában tájékozottak az 
ügyfelek. Ugyanilyen odafigyeléssel kell megválasztani a segédanyagokat is. 
A ragasztó és a fuga mellett a vízszigetelő anyagoknál is oda kell figyelni, hiszen vannak csak belső 
térben használhatóak. A dilatációs profilok és az élvédők esetében kültérre nem szabad a műanyag 
változatot választani, kevésbé ellenállók az időjárással szemben.   

 
A burkoló gondatlan munkavégzése miatti burkolási hibák: 
 
1. A fürdőszoba csempesorai nem vízszintesek 
 
Esztétikai burkolati hiba jön létre, ha a fürdőszoba csempesorai nem vízszintesek.  
A burkolók egy része hosszú vízmértékkel állítva be a sorokat kezd neki a burkolás folyamatának,  
ám elköveti azt a hibát, hogy a falon körben nem jelöli be a vízszintet. Ezért mire a végére ér, egy 
centit is elcsúszhat a sor.  
A burkoló, ha vízmértékkel dolgozik, ideális, ha bejelöli a vízszintet teljesen körben a falakon. Így 
idejében tudja javítani a vízmérték pontatlansága miatti burkolási hibát. A legcélravezetőbb módszer 
azonban lézerrel beállítani a vízszintes vonalakat. A kialakított sorokat folyamatosan ellenőrizni kell! 
A precíz sorok kedvező összhatást eredményeznek.  

 
2. Keskeny csíkok jönnek létre a felületen 
 
A burkolati oszlopok kialakítása után, a fürdőszobafalak sarkaiban gyakran marad egy vékony csík, 
ami nem esztétikus. Ilyenkor a burkolási folyamatot megelőző tervezés elmaradása az, ami 
problémát jelent később.  
Mindig számításba kell venni a fürdőszoba falainak adottságait. Meg kell előzni azt, hogy a burkolat 
csempeoszlopa elvékonyodjon, és ezzel csúnya összképet hozzon létre. A burkolás első lépéseként 
burkolattervet kell készíteni az alapvető szimmetrikus felosztási módszer alapján.  
 

3. A burkolás egyenetlen   
 
Megvizsgálva a kész burkolás felületének síkját, ha az egyenetlen, esztétikailag nem lesz szép. A 
burkolat egyenetlenségei lámpafény segítségével könnyen felfedezhetők. Kezünk segítségével 
könnyű kitapintani a felület egyenetlenségeit, a síkbeli hibákat. A burkoló lapok esetleges hibáin túl 
az egyenetlenségek a pontos munkavégzés elmaradása miatt következnek be. Manapság a 
burkolólapok felülete egyre rosszabb minőséget mutat. Egyre nagyobb a ˝görbe˝ lapok száma. A 
görbe lapok természetesen nem alkalmasak síkfelület kialakítására. A burkolólapok nem megfelelő 
minősége mellett az egyenetlen burkolás oka a rosszul végzett burkolói munka. A burkolási folyamat 
első lépése mindig a felület kiegyenlítése legyen! Legtöbbször ennek a lépésnek a kihagyása okozza a 
legtöbb gondot. Tévedés az, hogy a burkoló lapok kiemelgetésével síkfelületű, üregmentes burkolás 
jöhet létre. Egyenletes burkolás csak síkfelületen jöhet létre, mivel síkfelületen a ragasztó egyenletes 
használatával, kevés igazítással, tökéletes síkfelület képezhető.  
A hepehupás felületre eltérő mértékben kell felvinni a ragasztót ugyanehhez a sík felülethez. 
Egyenetlen felületre készített burkolás esetén jelentkezik az a hiba, amit üreges burkolásnak, 
˝pogácsás burkolásnak˝ hívnak. Ez azt jelenti, hogy a burkoló lapok alatt a teljes felületen van 
szétterítve a ragasztó, és azon a részen, ahova nem jutott ragasztó, kopog a burkolólap, ez később a 
burkolat megrepedését, letörését eredményezheti.     



 

4. A burkoló lap kopog 
 
Az előző pontban tárgyalt, egyenetlenül felvitt ragasztó miatt a burkolás üreges lesz, ilyenkor a 
burkolat kongó, kopogó hangot ad. A burkolási hiba kihat a burkolat tartósságára is.  
 
Előforduló hiba lehet még a nem megfelelően választott építőanyagok és technológiák használata. 
Ilyen például a rosszul megválasztott ragasztó is.  
A ragasztónak erősnek kell lennie ahhoz, hogy a különböző mechanikai ráhatások ellenére a kötés 
stabil maradjon. Különböző burkolólapokhoz különböző ragasztót érdemes használni. A ragasztó 
választásánál figyelembe kell venni a burkoló lapok méretét. A helytelenül választott ragasztó elválik 
a burkolattól, és kopogó, kongó hanggal jelzi, hogy burkolási hibáról van szó. A minőségi ragasztó 
megéri az árát.  
 
A harmadik hiba a ragasztó hibás felhasználása miatt történik. 
Ha a ragasztóból idő előtt eltávozik a víz, akkor a jó minőségű burkolatragasztó sem fog kellőképpen.  
Az aljzat vagy oldalfal kivonja a ragasztóból a vizet, ezáltal eltűnik a ragasztó tapadási képessége. A 
napsütés, szél miatt pillanatok alatt ˝megbőrösödhet˝ a felületre felvitt ragasztó. A poros, gyenge 
felület sem alkalmas ragasztásra. Ezek miatt ajánlatos csökkenteni az említett káros hatásokat, amik 
kivonják a vizet a ragasztóból vagy gátolják a megfelelő mértékű tapadás kialakulását. Ellentétes 
esetben a burkolólap kopogó, kongó hangot fog adni.  
A burkoló feladata az ilyen jellegű káros hatások megelőzése, burkolási hibák kijavítása!  
A felületeket mindig el kell látni mélyalapozóval, adott esetben a málladozó felületre kapillárisan 
felszívódó speciális alapozót kell felvinni. Az alapozó segít a felület nedvszívásának mérséklésében, és 
megerősíti a felületet. A napsütés és a szél gyengíti a ragasztó tapadását. Ez ellen csak a kétoldali 
ragasztó - kenéstechnika a célravezető. Ilyenkor a burkolómunka során a burkolandó felületre és 
burkoló lapra is szét kell teríteni a ragasztót. A mindig friss ragasztó jobban érintkezik a felülettel. 
 

5. A terasz burkolása felfagyott  
 
A nem megfelelő ragasztó használatakor nem jön létre olyan tartós tapadás, ami ellen tudna állni a 
hőingadozás okozta változásoknak. Másik hiba oka lehet a korábban már említett helytelen 
burkolási technika. A csak egy oldalra felvitt ragasztás nem eredményez 100 % - os kötést. Hibaforrás 
lehet még az üreges burkolat. A burkolat fugái káros mértékben átereszthetik a csapadékot.  
A víz jelenléte a ragasztóban önmagában még nem probléma, de ha ez a víz a burkolat alatti üregben 
megfagy, a keletkezett jég tágulást eredményez, és szétfeszíti a burkolatot. Az ilyen erejű feszítésre 
nem létezik ragasztó. Az egyetlen megoldás az üregmentes ragasztás kialakítása. Erre való a 
folyóágyas burkoló- ragasztó. Ez a ragasztó sokaknak drága, ezért legjobb, ha a megelőzés módszerét 
választjuk, megvizsgáljuk, bejuthat – e a csapadék a burkoló lapok alá, és megpróbáljuk megelőzni 
azt. Tisztában kell lenni azzal, hogy a burkoló lapok mindig mozgásban vannak, de ez szabad szemmel 
természetesen nem látható.  
A burkoló anyagok a hőmérséklet növekedésére tágulnak, csökkenésére zsugorodnak. Emiatt van az 
állandó mozgás, és ezért keletkezik a burkolási hiba is. Minél nagyobb a burkolt felület, az apró 
mozgások egy idő után összeadódnak, a létrejött feszültség a felület gyenge pontján kiegyenlítésre 
törekszik. A legjobb esetben a dilatációs rés és a burkolás fugái elnyelik a kárt okozó feszültséget.  
A dilatációs rés rugalmas anyaggal, a vizet nem beengedve, összeköti a burkolt táblákat.  
A beton és a fal találkozásánál résnyi helyet kell szabadon hagyni. Ha ez a dilatációs rés nem lenne, a 
tágulás miatt a feszültség a burkolat ragasztóján összpontosulna, és károsítaná a burkolatot. Ez a 
mozgás felpúposítaná a felületet, vagyis elszakítja a burkoló lapokat az aljzattól. Az ilyen állapotú 
burkolat alá bejutott csapadék, megfagyva felfagyást eredményez.   
A fuga rugalmasabb a burkoló laphoz képest, ezért a fugák a burkolat folyamatos mozgásai miatt 



tágulnak, összenyomódnak. Ez a folyamat normális.  A burkolati fuga azért jó, mert levezeti a lapok 
tágulásából, összehúzodásából származó feszültséget. Hiba lehet a rossz minőségű fuga választása, 
vagy a jó minőségű, de hígra kevert fuga, mindkét esetben a csapadék bekerül a burkolat alá, és az 
biztos felfagyáshoz vezet.  
A fugázás előtt alaposan meg kell tisztítani a fugát, mert ragasztómaradványok maradhatnak a 
burkolólapok oldalain. A ragasztó vízszívó tulajdonsága miatt szivacs módjára, kikerülve a fuga vízzáró 
rétegeit, a burkolólap alá kerülhet a csapadék. A probléma fokozottabb, ha a túl hígított fugázás a 
nem megfelelő lejtéssel társul.  
A csapadék ilyenkor nem tud távozni a terasz burkolati felszínéről. A felületen tócsák keletkeznek, 
ezzel még könnyebbé válik a víz bejutása a fugákon át.  
A terasz 1,5-2%-os lejtését kell kialakítani, a felgyülemlett vizet így könnyű elvezetni.   
Bár egy jó burkoló mindent megtesz a megfelelő burkolás érdekében, a betonon mégis 
keletkezhetnek repedések az aljzat mozgása miatt. A repedések a fugákban keletkeznek először! 
Időnként vizsgáljuk át a felületet, és a legkisebb repedést is azonnal meg kell csináltatni!  A legjobb 
módszer azonban a probléma kiküszöbölésére egy rétegelválasztó rendszer készítése. Megnöveli a 
beruházás költségeit, de hosszútávon kedvező eredményt biztosít.  
 

6. A terasz beázása  
 
A terasz felőli beázás komoly anyagi gondot okoz. Ha a víz bejut a burkolat alá, a felfagyás mellett, a 
beázás veszélye is fenyeget.  
Ez a probléma a burkoló gondatlan munkájának lehet a következménye. 
Egy terasz, ha a megfelelő rétegrenddel lett kialakítva, nem ázik át! 
Az utólagos vízszigetelés nem jó megoldás a csapadék elleni védekezésben. 
A legtartósabb és legkevesebb pénzbe kerülő megoldás a beton rétegei között kialakítani a 
vízszigetelést. Ezt semmiképpen sem szabad kihagyni, ahol ez elmarad, a kőműves óriási hibát követ 
el.  
Ilyenkor az egyetlen lehetőség a vízszigetelés utólagos elkészítése. Figyeljünk arra, hogy csak kültéri 
szigetelést szabad használni!  
A falcsatlakozásokat és dilatációs réseket hajlaterősítő szalaggal is meg kell erősíteni. 
Mindig tartsuk be a vízszigetelő gyártó előírásait! Ilyen például, hogy ne érje nedvesség a 
vízszigetelést meghatározott ideig. 
 

7. A fürdőszoba falának beázása 
 
A legkritikusabb pontok beázás szempontjából a zuhanytálca, a kád és a mosdó környezete.    
A legnagyobb vízterhelés a zuhanyzóban, konkrétan a vízelvezető tálcán van. 
Általában műanyagból készül a víztálca, ami vízhatlan. Két olyan pontja van, ami támadható 
vízbehatolás szempontjából: az egyik a lefolyócsatlakozás, a másik a zuhanytálca és a falak 
csatlakozási pontja.  
A lefolyócsatlakozás szerelésénél a tömítettségre kell vigyázni, de ezenkívül más probléma is fel 
szokott lépni. A lefolyót és a csatornanyílást összekötő flexibilis cső szűk és bordás keresztmetszete 
miatt könnyen eldugul. A problémát tovább nehezíti a cső vékony fala, ami könnyen átszakadhat 
spirállal való duguláselhárítás esetén.  
Egyszerű vele a rákötést megvalósítani, de ennek ellenére, ha lehet, alkalmazzunk egy ettől eltérő 
típusú csövet.  
Az elsődleges hibaforrás a zuhanyzótálca és a falak csatlakozási pontja. Itt juthat be legelőször a víz a 
fürdőszobafalakba. A zuhanytálcát kétféleképpen lehet beépíteni. Vagy a burkolás befejeztével építik 
be, vagy az oldalfal alá kerül beépítésre.  
Az utólagos helyretételnél a tálca fala olyan távolságra kerülhet a fürdőszoba csempézett falától, 
amely rés a vízbehatolás ellen már nem védhető. Ez leginkább akkor fordul elő, ha a határoló falak 



nem derékszögben záródnak. 
A burkolat alá épített zuhanytálcánál nem fordul elő ilyen probléma.  
A csempe és a tálca találkozásánál szilikon fugát kell alkalmazni, de ezeket mindig ellenőrizni kell, 
mert a víznek kis rés is elég, hogy a falakba kerüljön. A zuhanyzó falainál szintén alkalmazni kell a 
szilikon fugát. A csaptelepek takarórózsái alatti részt is szilikon fugával kellene kitölteni, de ezt 
általában nem végzik el a vízvezetékszerelő szakemberek, holott itt is bejuthat a víz a fürdőszoba 
falaiba. Ezekre érdemes odafigyelni, és akkor a víz nem képes károsítani a fürdőszoba falait.  
A fugákon keresztül a víz átszivárog, de ha nincs repedés, az a vízmennyiség vissza is párolog.  
Régen sem használtak vízszigetelést, és mégsem okozott gondot a beázás. A problémát az okozza, ha 
a keletkező repedést nem állítják helyre még idejében. Ha repedés keletkezik, de a csempézés alatti 
vízszigetelés helyesen van kialakítva, még akkor is előfordulhat, hogy a bejutó víz máshol okoz 
problémát, ilyenkor a vízszigetelés elvezeti a burkoló lapok alatt lévő vizet.  A legfontosabb, hogy a 
víz bejutását lehetetlenné tevő vízzárás ép legyen! Épített zuhanytálcánál a csempe fugáin keresztül, 
illetve a csempe és lefolyó találkozásánál jelentős vízmennyiség juthat a burkoló lapok alá, ezért ezt a 
típusú zuhanytálcát kiemelten fontos vízzáróvá tenni, a burkolat alatt is.  
Itt érheti a legnagyobb vízterhelés a vízszigetelést, ezért itt nem ajánlott a kenhető fólia alkalmazása!  
Ajánlott a gyártók által javasolt erősebb, kétkomponensű vízszigetelés!   
 
A fürdőszobában lévő kád beépítése, mint a zuhanyzótálcáé, utólag történik meg, vagy a burkolat 
alá van beépítve. Az utoljára helyére tolt kádnál a fürdőszobafal és a kád pereme közötti résen 
keresztül jut be a víz a nem kívánt helyekre. A legfontosabb követelmény ebben az esetben a rés 
folyamatos tömítettsége. A beépített kádak gyenge pontja (hasonlóan mint a tálcás zuhanyzóknál), a 
falak és a kádperem érintkezése. A rosszul beépített kád pereme nem stabil, mozoghat, a vízzárásért 
felelős szilikonozás könnyen tönkremehet, ha átereszti a vizet.          
Alapvetően az első védelmi vonalnak számító falcsatlakozás vízzárását kell folyamatosan 
biztosítani! 
Ennek alapfeltétele, hogy a beépítéskor 100 % - osan rögzíteni kell a kád peremeit, ezzel akadályozva 
meg a szilikontömítés károsodását a kád mozgása miatt. Azonban így is folyamatosan ellenőrizni, 
javíttatni kell, ha tömítetlenséget tapasztalunk. 
A második védelmi vonalat a kád és a mosdó környéki burkoló lapok vízszigetelésének kialakítása 
jelenti. Ezzel hatékonyan járulunk hozzá a beázás elleni védekezéshez.     
 

8. A burkolás felpúposodhat  
 
Ez a hiba a burkoló lapok hőmérséklet miatti tágulása és a dilatáció hiánya miatt következik be.  
Ha a hőmérséklet emelkedésével a burkoló lapok tágulására nem adunk lehetőséget, és közvetlen 
a fal tövéhez illesztjük a burkolólapokat, a tágulás elmozdul a falak irányába. A púposodás annak a 
jele, hogy a ragasztás a púp alatt volt a leggyengébb. A jelenség az aljzaton és az oldalfalon lévő 
csempén is jelentkezhet különböző mértékben.  
Felpúposodik a burkolás akkor is, ha burkoló lapok alá víz kerül, mert a megfagyott víz felfeszíti a 
burkoló lapokat, de ebben az esetben is a burkolat tágulásának következménye a burkolat 
púposodása.  
 

9. A fuga kirepedése 
 
A fuga kirepedése a burkoló lapok mozgása miatt következik be. A dilatálás hiánya, a leggyengébb 
anyag, a fuga sérülésével jár.  A dilatálás hiánya a burkoló trehánysága miatt van.  
A beton repedése után a fuga is kirepedhet, ezek után pedig a burkoló lapok is kirepedhetnek.  
A folyamat a kőműves munka során elkövetett hiba miatt következik be.  
A burkoló felelőssége az utólagos beton dilatációs rés kialakítása még a burkolás elkezdése előtt.   
Ettől eltérő esetben kőműves hibáról van szó.  



 

10. Az üvegmozaik fugái nem egyenletesek 
 
Az ilyen burkolási hiba a burkoló lapok nem megfelelő minősége miatt keletkezik. 
Az üvegmozaik rögzítése háromféleképpen történik. A három technika alkalmazásával nem kell 
egyesével ragasztani. 
A három technika a hálóra ragasztás, papírlapot, illetve fóliát ragasztanak rá.  
Mind a három felhasználás járhat burkolási hibával. 
Papírra ragasztva a fugák elmozdulhatnak, ez fordul elő a legtöbbször.  
A fugák megfelelő futásának figyelemmel kísérése a papír miatt majdnem lehetetlen. 
A mozaik látható felületén van a papír, ezért a sorok hibáit takarja.  
A hiba kijavítása csak akkor lehetséges, ha vízzel leáztatjuk a már felragasztott burkoló lapokról a 
papírt, és leszedjük azt. Ekkor látható lesz a sorok eltérése. 
Cement alapú ragasztóval, legjobb, ha a ragasztókötés kialakulása után végezzük a műveletet.  
A sok víz, mivel a papír felázhat, meggyengíti a friss ragasztást.  
Ha késve, a ragasztó megkötése után szedjük le a papírt, akkor már nem lehet javítani a hibát.  
 

Burkoló ABC 

 
Mi micsoda – A burkoló munka mindennapi eszközei 
 
Megtörtént már Önnel, hogy lakása, illetve fürdőszobája felújítása után a drágán vásárolt csempe, 
burkolólap elmozdult? Kis idő elteltével töredezetté válik és kihull a fuga? Költséges volt a burkolás, 
még sincs benne köszönet? A csemperagasztó cserbenhagyott vagy rosszul burkoltak?  
Ha még nem volt ilyen, szerencsésnek mondhatja magát, ha meg már történt Önnel hasonló, de 
mindkét esetben, mindenképpen figyeljen arra a burkolás megkezdése előtt, hogy megfelelő legyen a 
csemperagasztó, és a megfelelő burkolási technikát alkalmazzák.   

 
Alapozók 
 
Funkciójukat tekintve kettős feladatuk van. Egyrészt a burkolásra kerülő felület (beton vakolat, 
gipszkarton stb.) nedvszívó képességének kiegyenlítésére szolgálnak, hogy a csemperagasztóban lévő 
nedvesség egyenletesen szívódjon be a felületbe. Másrészt pedig külön tapadó hidat képeznek a 
burkolandó felület és a közvetlenül hozzá kapcsolódó következő réteg közé, (ami lehet 
kiegyenlítőanyag, illetve ágyazó habarcs) így segítve a kötés tartósságát.  
Az alapozók alapanyaga általában eltérő műanyag diszperzió, vízzel hígítható.  
Anyagfelhasználás: kb. 0,1 – 0,2 kg/m2 

 
Betonpadló 
 
Különösen nagy teherhordó betonaljzat. Ezt általában csarnokoknál, garázsoknál és olyan területen 
alkalmazzák, aminek nagy terhet kell elbírnia. Lehet belső és külső térben, változata létezik betonacél 
és acélhaj erősítéssel is. A betonpadlók felületét több réteggel el lehet látni, igénybevétel 
tekintetében különböző kopásálló vagy színezetű rétegekkel, ezen kívül végleges felületet, külön 
burkolást nem igényelnek. 

 
Cement  
 

Szürke, porállagú szervetlen kötőanyag, ami víz hatására megszilárdul, szilárdságát víz alatt is 
megtartja. A cementeket több, különböző csoportba osztják, aszerint, hogy milyen arányban 
találhatók meg benne az alkotóelemek. 



 
Cotto lapok 
 

Cotto lapoknak azokat a burkolólapokat nevezik, amelyek mázréteg nélkül készülnek, és a kiégetés 
hőfokától függően különböző keménységi fokot érhetnek el, akár majdnem olvadásig égetve a klinker 
minőséget. Felhasználhatóság: külső és belső térben padlólap. Kopásállósága jó.  
 

Csemperagasztó 
 
A legfőbb szempont egy csemperagasztónál a burkolatok szilárd, tartós rögzítése a burkolandó 
felülethez. Magyarországon a csemperagasztók csoportosítása a következő:  
 
1. Beltéri csemperagasztó: általában csak csempékhez használják, nem túl nagy tapadási és 
szilárdsági paraméterekkel rendelkezik, adalék, diszperzió tartalma nincs, cementtartalma ritkán éri 
el a 40 % - ot. Beltérre, oldalfali alkalmazása ajánlott.  
 
2. Fagyálló típus: padlólaphoz, csempéhez használják. Fagyálló lapokhoz is ez való. Tapadási és 
szilárdsági jellemzői a normál igénybevételhez alkalmazkodnak. Minimális mennyiségben lehet benne 
kötésjavító adalékanyag vagy szálerősítés a jobb tapadás és repedés áthidalása miatt.    
Cementtartalma meghaladja a 40 % -ot. Beltéri, kültéri használata csak akkor javasolt, ha nem kezdi 
ki nagy hőingadozás, mint padlófűtés, nyitott terasz esetében.    
 
3. Flexibilis: csempéhez, padlólaphoz alkalmas, de használják kőporcelán lapokhoz is.  
Tapadási, szilárdsági tulajdonságai jól viselik a nagyobb igénybevételt.   
Magas diszperzió tartalma miatt jól tűri a hőingadozást. Padlófűtésnél, terasznál ez kiváló.  
Csempét csempére, illetve kenhető szigetelésre burkolni ezzel érdemes.   
Anyagfelhasználás: kb. 2,5 kg/m2. 
 

Diszperziós ragasztó 
 
Egy flexibilis ragasztó. Tükrök, járólapok, hőszigetelő lapok és kerámiacsempék nedves, vizes 
környezetben, párás helyiségekben való fektetésére alkalmas.  
Beltéri használata javasolt. Felhasználási terület: fal, aljzat és plafon, különösen jó csempék 
egymáshoz ragasztásakor.   
 

Esztrich 
 
Földnedves, vagy képlékeny kiszerelésben, vékony (2-8 cm), különleges aljzatbeton réteg.  
A feldolgozás tekintetében az esztrichek két csoportja létezik: a normál esztrich (0/8 – as 
szemnagyságú osztályozott homokos kavicsból, cementből és speciális összetevőből), ami 2 cm 
vastagságtól jó, és az ún. önterülő esztrich, ami gyárilag előkészített anyagból és a helyszínen 
hozzáadott vízből áll. Ezt erre a célra való keverő berendezéssel dolgozzák össze.  

 
Folyékonyágyas ragasztók 
 

A legújabb fejlesztések közé tartozik az úgynevezett folyékony, önterülő ragasztóhabarcs. 
A légzárványok elkerülésénél van jelentős szerepük, így főleg kültéri burkolásnál használják. 
A hőmérséklet változásának kitett területeken a burkolat alatt, a vízzel telt üregek hol megfagynak, 
hol felolvadnak. Ez különösen nagy roncsolódást okozhat olyan felületen is, ami nagy terhelésnek van 
kitéve, például garázsban, ahol a burkolatot úgy kell alátámasztani, hogy a kialakuló üregek miatt a 
burkolat ne szakadjon be.  



 
Fuga 
 
A fuga egy hézag. A burkolt felületen a burkolóelemek között lévő vízszintes és függőleges rés. 
Jelenti a hézagot kitöltő anyagot is, amely a burkolólapok közötti rést, hézagot egyenlíti ki.   
 
Fugázóanyagok 
 

Az új burkolat megfelelő rögzítése után a munkafolyamatot a fugázással fejezzük be. Különösen 
fontos a jó fugázó-anyag kiválasztása: a tartósság, az esztétikai követelmény legyen a fő szempont 
választáskor. 
Tartsuk szem előtt a lapméret (mostanában a nagyobb lapméret divatosabb beltéren és kültéren is), 
és a burkolat igénybevételét, és a helyszínt is.  
 
Normál habarccsal is kitölthetők a mindennapi igénybevételnek kitett burkolólapok fugái, 30 – 35 
centiméter lapméret alatt, de ennél nagyobb lapok, vagy nagyobb igénybevételnek kitett területeken 
(hőingadozás, vízterhelés esetén) csak az erre a célra való fugázó – anyag a jó.   
Az ún. műanyag diszperzióval modifikált fugázó a legjobb választás, ha tartós, biztonságos 
burkolatot szeretnénk elérni. A speciális fugázó – anyag gazdag színválasztéka kapható 
kereskedelmi forgalomban.    

 
Kerámia  
 
A legnépszerűbb csempe és padlólap a kerámia. Általában finomított anyagból készül, a felület 
pedig kopásálló mézzel van bevonva, amit ráégetnek. Éppen ezért a kerámia csempe és padlólap 
vízfelvétele elhanyagolható mértékű, kültéri burkolásnál használják.  

 
Kőlap burkolat 
 
Fűrészelt, csiszolt, esetleg fényezett, mészkőből, márványból, gránitból készült burkolatok, általában 
1 – 4 centiméter vastagságban, az igényeknek megfelelő módon, méretben és árnyalatban. Belső és 
külső térben, aljzatnál, oldalfalnál és homlokzatnál is jól használhatóak.  
Általában szürke vagy fehér cementes ágyazóhabarcsot esetleg középágyazású normál vagy flexibilis 
ragasztóhabarcsot használnak a kihelyezésüknél. Oldalfalra illetve homlokzatra általában 
mechanikusan kapcsolt vagy sínes eljárással, nemesacél sínek, tartók és rögzítő fülek segítségével 
erősíthetők fel laponként az adott számú kapcsolódási ponton.  
Kisebb lapvastagság esetén alkalmazhatjuk a fektetés során alkalmazott ragasztóhabarcsos módszert. 
A fugázás, hézagolás általában minimális 1 – 2 milliméter szélességben történik cementteljes 
kiöntéssel vagy finomszemcsés fugázó anyaggal.  
 

Kőporcelán lapok  
 

Gránit és különböző kőzúzalék, tisztított kvarc, földpát és más ásványi anyagok keveréke. Ezeket az 
anyagokat nagy nyomáson sajtolják, majd kiégetik őket. Ezek a termékek nagyon szilárdak és  
kopásállóságuk is magas.   
Alkalmazása: külső térben padlólapként.  

 
Kőtömb burkolat  
 
Faragott vagy nagyolt bazalt, gránit, andezittömbök, amelyek jól tömörített homok, finom sóder 
feltöltésre vagy aljzatbetonra kerülnek egy – két centiméteres hézagolással.  



A hézagokat cementhabarccsal, osztályos homok besöpréssel vagy bitumenes kencével szükséges 
tömíteni. Alkalmazásának fő területei: általában kültéri lábazatok, kerti burkolatok, kapualj elemek.  
 

Márvány 
 
A márvány szilárd és tartós, esztétikus, éppen ezért drága anyag.  
Dolomitból és kalcitból álló kőzet. Minősége a kőzetben található karbonát – ásvány függvénye.  
A márvánnyal történő burkoláshoz nagy tapasztalat, speciális anyagok és a megfelelő szaktudás 
szükségesek.  

 
Mázas burkolólapok 
 

Anyagát tekintve agyag, kvarc, földpát, illetve ezektől eltérő ásványi anyagok keverékéből állnak, 
folyósító, színező anyagok is megtalálhatók bennük. 
Az alkotórészeket őrlik, szitálják, keverik, ezek után pedig nedvesítik, a kész masszát aztán 6 – 7 
százalékos nedvességtartalmú keverékké szárítják, amit sajtolással lappá formáznak, ezek után ismét 
szárítják. Majd annak tekintetében, hogy egyszer vagy kétszer égetett lapról van - e szó, a lapot a 
szárítás után kiégetik vagy enélkül viszik fel az így készült mázréteget a laptestre.  
A mázréteg elkészítése után mindkét esetben szükséges a 800 – 1250 Celsius – fok hőmérséklet 
közötti készre égetési folyamat.     
Alkalmazhatóság: beltéri csempék, padlólapok, illetve a magasabb minőségi osztályba tartozó lapok 
kültéri padlólapok szerepét is betölthetik. Kopásállóságuk jó.  

 
Padlókiegyenlítő 
 

A padlókiegyenlítő ma már elengedhetetlen, összefüggésben a vékony ragasztók elterjedésével.  
A vékony ragasztó miatt vált fontossá a felület lehető legegyenletesebbé tétele. A padlókiegyenlítést 
minden esetben a burkolat leragasztása előtt kell elvégezni. 
 

Vastag rétegű ágyazóhabarcs 
 
Durva, egyenetlen felületnél érdemes ezt a burkolóanyagot használni. Ez egy hagyományos 
megoldás, amit a burkolás helyszínén készít a mester.  Az ágyazóhabarcs vastagsága 2 cm legyen.   
 

Vékony rétegű ágyazóhabarcs 
 
A habarcskeverék meghatározott minőségű cementből (Portland), karbonátosodó töltőanyagból, 
meghatározott számú, szemcseméretű és minőségű kvarchomokból, szerves adalékokból áll.   
A szerves adalék hozzáadása segíti a tapadást, a rugalmasságot és a csúszásmentességet.  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


