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WPC burkolat 
 
 
MI A WPC? 
 
A fa-műanyag kompozit anyagok (WPC) farostból/falisztből és hőre lágyuló műanyagokból, 
így PE, PP, PVC vagy PLA műanyagból készülnek.  
 
A farost és a műanyag mellett a WPC-k tartalmazhatnak egyéb lignocellulóz (biomassza) 
alapú és/vagy szervetlen adalékanyagokat is. A WPC-k a természetes rostból és polimer 
műanyagból álló kompozitoknak (NFPC-k) nevezett anyagok kiterjedtebb kategóriájához 
tartozó részcsoportot alkotnak. Ebben a szélesebb kategóriában találunk olyan kompozit 
anyagokat is, amelyekben nem feltétlenül cellulóz alapú, például papírpép, mogyoróhéj, 
bambusz-szalma, fermentált anyag alapú rostok stb. vannak. 
 
A vegyi adalékanyagok gyakorlatilag szinte „láthatatlanok” (kivéve az ásványi adalékokat és 
színezékeket, ha vannak) a kompozit szerkezetben. Ezek az adalékok gondoskodnak a 
polimerizált műanyag és a faliszt (fapor) egyesítéséről, miközben hozzájárulnak az optimális 
feldolgozási körülmények biztosításához is.  
  

 
  



 
A WPC SAJÁTOSSÁGAI 
 
 
Mérettartósság, nem változó hossz és szélesség 
 
● A WPC termék tesztelése igen kiterjedt hőmérsékleti és nyomástartományban 

történik. 
● Változó hőmérsékletek esetén sem mutatkoznak repedések vagy alakváltozások. 
● 100 %-os vízhatlanság, mivel az abszorpciós arány elhanyagolhatóan alacsony. 
 
Anyagbiztonság    
 
● Alacsony lángterjedés 
● Kiváló csúszásgátlás 
● Kiemelkedő termikus sajátosságok 
● Környezetbarát anyag 
● Újrahasznosítható 
 
Egyszerű telepítés és karbantartás 
 
● Könnyű előállítás és gyártás 
● Könnyen vágható, rögzíthető és ragasztható 
● Könnyen gyalulható 
● Könnyen összeilleszthető, fúrható és szögelhető 
● Kevés és rutinszerűen végezhető karbantartást igényel   
 
Erős anyag 
 
● Kiválóan megtartja a csavarokat és szögeket 
● Nagymértékben ütésálló 
● A rugalmassági tényezője 20%-kal nagyobb a PVC-énél, nem igényel szilárdítást (a 

legtöbb alkalmazásban). 
 
  



Esztétikus küllemű és kellemes tapintású anyag 
● Érintésre fahatású, természetes anyag benyomását kelti 
● Sokféle színben kapható, nem szükséges festeni 
 
Hosszú élettartam 
●  Kültéri körülmények között körülbelül 25 év élettartam 
● Nagyfokú tartósság 
● Hosszabb ideig használható 
 
 

HOGYAN KÉSZÜL? 
 

Olvasztás, keverés és különleges adalékanyagok hozzáadása, 
speciális gyártási eljárásban 

 
 Hulladék faforgács/fapor     Műanyag hulladék  
 
 
 Préselés és formázás       Újrahasznosítás 

 
     Fa-műanyag nyersanyag 

 
 Formázott termék       Hulladék 

 
 Feldolgozás   A termék felhasználása   Bezúzás 

  



ÚTMUTATÁSOK A LERAKÁSHOZ 
 

 
Gondoskodjék arról, hogy a beburkolandó felület szilárd és sima legyen. A beton alapnak legalább 10 
cm vastagságúnak kell lennie és szükséges az alap enyhe lejtése - 80:1 lejtési mértéket ajánlunk - az 
épülettől lefelé, hogy a burkolat alatt összegyűlő víz el tudjon folyni.  
 

 
A tartógerenda-sorok közti ajánlott maximális távolság attól függ, milyen szögben kívánja a burkolat 
deszkákat lefektetni a gerendákhoz viszonyítva, ám ez a távolság soha ne haladja meg a 40 cm-t. 
Kérjük, vegye szemügyre a fenti ábrát.  
 
        
 
      Maximális távolság: 40 cm 
 
 
 
 
 
 
A deszkákat nem szabad közvetlenül a talajra helyeznie el, megfelelő alátámasztó szerkezet 
gerendáira kell a burkolatot rögzíteni. Erre különféle megoldások lehetnek alkalmasak; egy 
lakóépület kültéri teraszának burkolásához azt javasoljuk, készítsenek egyszerű betonalapot és 
használják fel alátámasztásra az általunk gyártott WPC tartógerendákat.  
 

 
Legalább 15 mm szélességű rést hagyjanak a tartógerendák végei és bármely szomszédos, rögzített 
tárgy - például egy fal - között, és legalább 8 mm-es rést a gerendavégek és a merőleges gerendák 
között. Ezek a rések szükségesek a nedvesség megfelelő elvezetéséhez és a hőtágulás miatt. 

  



 

 
A WPC gerendák végére indító kapcsot kell rögzíteni, mielőtt hozzákezdenének az első deszka 
lefektetéséhez. Ezeket a kapcsokat minden tartógerendának arra a végére rögzítse fel, ahol Ön meg 
fogja kezdeni a deszkák lefektetését, hagyjon azonban 15 mm-es rést a fal és a kapocs között, ez 
biztosítja a szükséges teret a hőtáguláshoz.  
  

 
Az indító kapcsok lehetővé teszik az Ön számára, hogy a burkolást pontosan ott kezdje meg és fejezze 
be, ahol eltervezte, tehát amikor a burkolat egy falhoz vagy kerítéshez ér, nem fog a kettő között 
nagy rés tátongani. A rozsdamentes acélból készült indító kapcsot rögzítse a WPC tartógerenda 
végéhez, mielőtt megkezdi a WPC padlódeszkák lefektetését.  
 

 
WPC padlózatainkat könnyen hozzá lehet rögzíteni egy alátámasztó szerkezet gerendáihoz az általunk 
rendelkezésre bocsátott rozsdamentes acél csavarokból és műanyag T-kapcsokból álló rendszer 
segítségével. Kezdje a műveletet a beburkolandó terület külső részénél. Helyezze fel az első deszkát, 
majd egy sor indító kapocs felhasználásával rögzítse mindegyik gerendához, amely fölött áthalad.  
 

 
Ez után illessze a T-kapcsokat a deszka oldalán található vájatba, majd csavarozza rá a T-kapcsokat a 
tartógerendákra a termékkel együtt kapott csavarok felhasználásával. Mindegyik gerendára egy-egy 
T-kapcsot csavarozzon fel. Azt javasoljuk, erre a célra a mi rozsdamentes acélból készült 
facsavarjainkat használja, ezek alkalmazása csökkenti a kopás és a korrózió kockázatát.  
  



 

 
A következő deszkát helyezze fel úgy, hogy rácsúsztatja az első deszka rögzítéséhez használt T-
kapcsokra, majd az új deszka túloldalán is végezze el a lerögzítést egy sor T-kapocs felhasználásával, 
ismét egy-egy T-kapcsot csavarozva le mindegyik alátámasztó gerendához. A további deszkák 
lerakásakor és rögzítésekor ezeket a műveleteket ismételje meg.  
 

 
A deszkák végeit teljes egészükben alá kell támasztania a tartógerenda szerkezetnek. Kinyúlás vagy a 
tartók túlnyúlása nem megengedett.  
 

 
 
Csatlakozási pontoknál - ahol két padlódeszka vége összefut, kettős rögzítésre lehet szükség az 
alátámasztó gerendákon, hiszen gondoskodni kell arról, hogy mindegyik deszka a találkozási ponton a 
saját T-kapcsával biztosan a helyére legyen rögzítve.  
 

 
Miután lefektette és rögzítette a deszkákat, már csak az van hátra, hogy az új padlóborítás széleit 
esztétikusabbá tegye a WPC szegélyléceink és sarokborításaink felhasználásával, amelyek alkalmasak 
a csiszolatlan küllemű padlóvégek és gerendavégek elfedésére.  
  



 

 
Üreges padlóborítás-végződés fedeleink arra szolgálnak, hogy lezárják az üreges deszkák végeit, így 
professzionálisan kivitelezett megjelenést adva a padlózatnak. A fedősapkák rendelkezésre állnak 
ugyanolyan színekben, mint a WPC deszkák. Érdemes használni ezeket a fedeleket, hogy a padlózat 
teljesen elkészült látványt nyújtson.  
 

 
A sarokszegélyekből egyaránt kapható kompozit anyagú és alumíniumból készült termék. Ezek a 
sarokszegélyek az oldalak szegélyléceihez kapcsolódva helyezhetők fel oly módon, hogy Ön a 
sarokszegélyező elemeket közvetlenül a padlózat alatti tartógerendára csavarozza fel. Ez még 
esztétikusabbá teszi a padlózat látványát.  
 

  
A szegélyléceink közvetlenül, facsavarokkal rögzíthetők a gerendákhoz. A szegélylécek és a 
deszkavégződések, illetve deszkaoldalak között hagyjon meg egy legalább 8 mm-es rést, hogy legyen 
tér az anyag hőtágulása számára, amikor emelkedik a környezeti hőmérséklet.  
 

 
Azt ajánljuk, hogy ne zárja le teljesen a padlóburkolatát, tegye lehetővé a levegő szabad áramlását és 
a nedvesség távozását. Minden teraszpadlózat más és más sajátosságokkal bír, a közölt telepítési 
leírás csak általános útmutatás a telepítéshez. A csak a jelen útmutatásokra hagyatkozás folytán 
esetleg bekövetkező károsodásokkal vagy sérülésekkel összefüggésben nem vállalunk semmiféle 
felelősséget.  
  

 
 


