
  
 

 

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ RUBBRIC GUMILAPOKHOZ 

 

 

 

Tervezés: 

  

A gumilapok hő hatására tágulhatnak, ezért a telepítést javasoljuk 10-20 Celsius fokos 

hőmérsékleten, vagy árnyékban végezni. 

A burkolandó felület kimérésekor a gumilap „hideg” méreteivel kell számolni. 

Ez azért fontos, mert esetenként 10 méteren már 2cm differenciát is jelenthet vagy a fugában, 

vagy a szegély mentén, ami a gumifelület esztétikai és funkcionális hibáit jelentheti. 

 

Kivitelezés: 

  

Minden eszközt és tereptárgyat helyezzünk el a telepítés előtt. A gumilapokat óvni kell 

időjárási és fizikai behatásoktól telepítés előtt, a telepítés során és a száradási idő alatt. 

 

Telepítés betonra, aszfaltra vagy felújítandó meglévő felületre: győződjünk meg arról, 

hogy a felület teljesen száraz legyen. Jó vízelvezetés szükséges (2% lejtés ajánlott), hogy 

megelőzzük a víz összegyűlését. 

A talajnak egyenletesnek, gödröktől, és hullámoktól mentesnek kell lennie. 

Kisebb felületek esetében a gumilapokat egyszerűen helyezzük egymás mellé, az egyik 

sarokból kiindulva, majd ha készen van a felület, szegélyezzük. Nagyobb felületek esetén a 

gumilapok ragasztása történhet az alapzathoz, ez esetben a gumilapok négy sarkát kell csak 

leragasztani, vagy a gumilapoknak csupán az oldaléleit ragasztjuk egymáshoz. Ragasztás után 

arról is gondoskodni kell, hogy a felületet ne érje nedvesség 12 órán keresztül. Fontos, hogy 

ne ragasztózzuk be a gumilap teljes felületét, mert ez megakadályozhatja a vízelvezetést, és a 

lapok felpúposodásához vezethet. 

A legmegfelelőbb eséscsillapítás ezzel a telepítési móddal érhető el. 

 

Telepítés kavicságyazatra: az alapnak zúzottkőből vagy sóderből kell készülnie, 10-20 cm 

vastagságban. Erre az alapra tömörítést követően 2-5 cm vastagságban hordjunk fel 0,4 mm 

kétszer mosott sódert, ezután a lerakást kezdjük el az egyik sarokból kiindulva. Ha 

szükségesnek tartjuk, itt is alkalmazhatunk élragasztást. Az elkészült felületet lapvibrátorral 

tömörítsük.  

A ragasztáshoz vagy poliuretán ragasztóanyag ( PU ) vagy acetát rendszerű szilikon ragasztó( 

pl. Fugaszil B) alkalmazása javasolt.  

 

Az újonnan készült burkolatokat legalább 10 napig kell száradni hagyni. Ne használjunk  

petróleum alapú tömítőanyagokat. 

 

Régi betonfelület esetén fontos, hogy a repedések és egyenetlenségek megfelelően ki   

legyenek javítva, és elsimítva a telepítés megkezdése előtt. A felületnek kosz, por, és  

zsírmentesnek kell lennie. A ragasztáshoz kesztyű viselése ajánlott. 

 



 

 

Rétegrend: 
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