
Monte Titano svédpadló mintabolt és bemutatóterem 

H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65. 

 

 
Parketta mintabolt és bemutatóterem   Fatik Kft. 

: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.    06 1 350 7335 
: info@fatikparketta.hu   06 70 328 4412 
 www.fatikparketta.hu  www.facebook.com/FatikParkett 

Monte Titano Traguardo svédpadló  
 

A Traguardo svédpadló sima felületét két réteg transzparens Uv olajjal zárják, amelytől kellemes tapintású 

és megjelenésében letisztult lett. Alap termék, köszönhető a tölgy kortalan színének és textúrájának. Taná-

csoljuk bármely korosztálynak, és szinte bármilyen enteriőrbe. 

Fafaj 

Európai tölgy (quercus robur) 

 

Felületi megmunkálás 

Csiszolt, Uv olajozott, tölgyfa svédpadló. 

 

 

Karbantartás 

A Traguardo svédpadló a beépítést követően 

első ápolást nem igénylő felület, természete-

sen abban az esetben, ha azt a megfelelő idő-

ben végezzük el ( nincs már pórral járó építő-

ipari tevékenység ). A napi takarítás: porszívó, 

majd azt követően enyhén nedves felmosás 

ajánlott (a nedves takarítást maximum hetente 

egyszer ajánljuk). 

Ápolás: felhasználástól függően (utcai cipő, 

házi kedvenc, kertkapcsolat, otthoni vagy kö-

zületi) kérje ki a véleményünket. De átlagos 

felhasználás mellett 2-3 évente ajánlott a pad-

ló ápolóolajozása.  

 

 

 

                  

Emission proved and certificated product to  

DIBT-principles.  

 

 

          

Suitable for underfloor heating  

and floor cooling.  

 

                      

High static resilience due to high-quality 

plywood and specific top-layer bonding.  
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Színszórás: 

 0 50 100  

Itt nem a fa természetéből fakadó színszórásra gondolunk. 

 

 

Mennyire strapabíró a felülete: 

 0 50 100 

A parketta zárására felhasznált anyag, figyelembe véve azt a tényt, 

hogy fa. 

 

 

Érési folyamat az idő során:  

 0 50 100 

A fa nem tud ellenállni az UV sugárzásnak, de itt is vannak fokoza-

tok. 

 

Szerkezet: Multiplex szerkezeten 4 mm nemesfa                                                     

 

Csomagméret: 1800-2480mm 

 

Csomag darabszám: 5 egész, és 2 vágott szál 

 

Hosszméret: 600-2480mmm 

 

Vastagság: 16mm 
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TECHNIKAI ADATOK 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK TELJESÍTMÉNY 
HARMONIZÁLT 

SZABVÁNY 

Tűzvédelmi osztály Dfi-s1  

Keménység BRINNEL 3.4 MPa  

Formaldehid kibocsájtás E1  

Emisszió E1  

Biológiai tartósság               1.osztály  

Törőszilárdság 94 Mpa  

Csúszósság NPD MSZ EN 14342:2013 

Hővezetés 0,14 W/mK  

Hővezetési ellenállás 0,09 qm K / W (λ = 0,17)  

Minimális átlagos sűrűség 550-600 kg/m3  

Vastagsága cca. 16mm  

Fedőréteg vastagsága cca. 4mm   

Felépítése Alapanyag: Nyír / nyír rétegelt lemez, többréte-

gű, keresztkötésű. Felső réteg: európai tölgy 

 

Profil csap és horony, körben fózolt  

Toleranciák 

Magassági eltolás 

Vastagság 

Szélesség 

Szögeltérés 

Keresztirányú hajlítás 

Hosszirányú görbület  

Szűk oldalon 

Fa nedvességtartalom 

max. 0.30 mm 

max. ± 1.00 mm 

max. ± 1.00 mm 

0.20% szélességében 

0.70% szélességében 

0.50% szélességében 

0.50% hosszában 

9 % (± 2 %) 

 

Csomagolás zsugorfóliák, karton mindkét oldalon (a fejen)  



Monte Titano svédpadló mintabolt és bemutatóterem 

H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65. 

 

 
Parketta mintabolt és bemutatóterem   Fatik Kft. 

: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.    06 1 350 7335 
: info@fatikparketta.hu   06 70 328 4412 
 www.fatikparketta.hu  www.facebook.com/FatikParkett 

Padlófűtés 

Alkalmas a következő feltételek mellett: 

- max. 220 mm szélességig az esztrichre ragasztva 

- megfelelő ragasztók használata /egy-, illetve két-komponensű poliuretán ragasztó/ 

- csak vizes padlófűtés, elektromos padlófűtés esetén nem javasolt 

- szabványosított esztrich 

- az esztrich megengedett nedvességtartalma max. 1,8 cm% (nedvességmérés) 

- a fa padló felületi hőmérséklete max. 27 °C-on 

- a felület egyenletes fűtése 

 

Felhasználási terület 

Lakóházak, illetve ha a tervezési feltételek megengedik, akkor nyaralók, ipari és egyéb intézmények tűzgátló 

tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához. 

Szobák normál beltéri klímával (VOB / C DIN 18356). 

 

 

Információ 

Minden termék egyedi kivitelű, a rendelni kívánt tételeknél kérjük, különös gondot fordítsanak a mennyisé-

gekre és a pontos felmérésre.  

Mivel ezek nem sorozatgyártott padlók, ezért nem fogunk találkozni két 100%-ig egyforma felülettel! Ez 

abból adódik, hogy két egyforma fa sem létezik, különösen érvényes ez a füstölt típusú padlóinknál, ahol 

nagyobb színszórással kell kalkulálni.  

Minden egyes svédpadlónk körben fózolva kerül gyártásra, ez a fózolás ma már az esztétikai megjelenésről 

szól, de alapvetően ennek technikai szerepe lenne. Ekkora méretű padlókat nem lehet úgy legyártani, hogy 

abban ne forduljon elő tized milliméteres szélességi vagy magassági differencia, ezért ennek tolerancia kü-
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szöbe 0,5- 0,8mm körül határozható meg. A fentiek miatt tesznek fózolt élt az ekkora méretű padlókra, mert 

így az nem okoz esztétikai problémát a megjelenésben. 

 

Az éghajlatról és a padló megjelenéséről 
Annak ellenére, hogy a padlót a fák legstabilabb részeiből dolgozzuk ki, padlója reagálhat a relatív páratar-

talom és hőmérséklet változására. Ez a reakció minimális, ha az éghajlat a szállítás pillanatától és az egész 

életen át szabályozható a padló az Ön otthonában. Ideális esetben a relatív páratartalmat 40 és 60% között 

kell tartani, szobahőmérsékleten17-23 Celsius fokon. A padlófűtési rendszereknek nem szabad megengedni, 

hogy a fa 27 foknál (felületi hőmérséklet) melegebb legyen. A padló illesztéseinél apró rések jelennek meg, 

és kisebb (pl. hajszál repedések) előfordulhatnak. Ezek a jellemzők egy valódi fapadlónál nem minősülnek 

hibának. A szokásos szezonális mozgás nem befolyásolja a padló élettartalmát, de a helyes körülmények 

fenntartása segít a szezonális mozgás minimalizálásában. Erről bővebb felvilágosítást a kivitelezési és pad-

lóápolási útmutatóban talál. 

 

* Kérem minden esetben vegye figyelembe, hogy természetes és megismételhetetlen alapanyagról van szó. 

Mi csak a munkánkat hozzáadva, hozzuk ki a fában rejlő szépséget! Az eredetén változtatni nem tudunk és 

nem is akarunk! Ezért ne várja el tőlünk, hogy kétszer ugyanazt tudjuk produkálni. Gondolja csak át, hogy 

sem megjelenésben, sem fizikában nincs két pontosan ugyanolyan fa, mint ahogy ember sem. 

 

 

 

 

                

Fire behaviour EN 13501-1  

4 mm TL: Dfl-s1 (normally inflammable)  

 

 

 

   

                                

We using only wood from sustainable forestry. 

Our Oak comes always from the same region  

(within 160 km).  

 

 

 

      

 



Monte Titano svédpadló mintabolt és bemutatóterem 

H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65. 

 

 
Parketta mintabolt és bemutatóterem   Fatik Kft. 

: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.    06 1 350 7335 
: info@fatikparketta.hu   06 70 328 4412 
 www.fatikparketta.hu  www.facebook.com/FatikParkett 

SZELEKCIÓ LEÍRÁS 

 

Select válogatás 
A tölgyfára jellemző elegancia, letisztult kevésbé mozgalmas válo-

gatás. 

Egészséges tűgöcsök és kisebb göcsök legfeljebb 10 mm átmérőig 

előfordulhatnak, de csak helyenként és nem nagy számban. Ese-

tenként egészséges szijácsráfutás az egyik éltől számított 1-5 mm-

en belül előfordulhat, de nem nagy számban. Nagyobb göcsök, 

bél, bélnyom, egyéb fahibák nem megengedettek. Gyakorlatilag 

hibátlan, göcsmentes, szijácsmentes faanyag. Természetes színbeli 

eltérések egyes elemek közt megengedettek 

 

 

Natúr válogatás 

A leguniverzálisabb válogatás, ajánljuk a moderntől a klasszikusig 

egyaránt. 

Egészséges göcsök legfeljebb 20-30 mm átmérőben tapaszolva 

megengedettek. Egészséges szijács az egyik éltől számított 10 

mm-en belül elszórtan előfordulhat, de nem jellemző. Nagyobb 

göcsök, egyéb fahibák nem megengedettek. Természetes színbe-

li eltérések egyes elemek közt megengedettek. 
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Rusztikus válogatás 
Amit a természet produkál válogatás nélkül, leghangulatosabb 

megjelenés! 

Egészséges göcsök meghatározatlan nagyságban és számban ta-

paszolva megengedettek. Egészséges és elszíneződött szijács 

egyaránt megengedett, de a Rusztikus válogatásra nem jellemző, 

azt inkább a Markant válogatásban találunk. Szárnyas göcsök, ki-

eső göcsök tapaszolva megengedettek. Bél, bélnyom megenge-

dett. Egyéb, statikát gyengítő fahiba nem megengedett. Erőtelje-

sebb színbeli eltérések korlátlanul megengedettek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


