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Padlóburkolat 
 


feladata a helyiségek rendeltetésének megfelelő minőségű, 

tulajdonságú és esztétikai megjelenésű padozat és koptatóréteg 

biztosítása 
 


követelmények:  


megfelelő szilárdság, kopásállóság 


térfogat állandóság 


repedésmentesség 


kellő rugalmasság, járáskényelem 


lépéshang-gátlás 


hőszigetelő képesség 


alacsony szerkezetsúly 


csúszásmentesség  


vegyszerállóság, takaríthatóság 


tűzbiztonság 


esztétikai igények 

http://www.shutterstock.com/ 
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Tervezés 
 

Legfontosabb lépés  


követelmények meghatározása  


szerkezetet érő hatások pontos 

feltérképezése 

 

 

Legtöbb feltételnek megfelelő burkolat 

kiválasztása! 
 

Ehhez szükséges: 


mintázat  


rögzítés 


karbantartás  


tisztítás együttes ismerete   

http://www.shutterstock.com/ 
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Padlóburkolat – ahogy a felhasználó látja 

http://www.zalakeramia.hu/termekek/furdoszoba/budapest 
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Padlóburkolat – ahogy a tervező látja 

1. Kerámia padlóburkolat 

2. Cement-esztrich 

3.a 1 rtg. PE védőfólia 

3.b 2 rtg. PE csúsztatóréteg 

4. Lemezes szigetelés 

5. Lépéshang-szigetelés 

 nedvességre érzékeny 

6. Lejtbeton 

7. Födémszerkezet 

8. Vakolat 

9. Vasalt cement-eszrich lejtésadó rtg. 

10. Lépéshang szigetelés nedvességre 

nem érzékeny 

13. Ragasztott kerámia padlóburkolat 

Rétegfelépítés 

Dr. Széll Mária: Magasépítéstan I., BME Építőmérnöki Kar 
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Kerámia burkolólap – szabályozási háttér 

 MSZ EN 14411:2016 - termékszabvány 

  

 MSZ EN ISO 10545 sorozat – vizsgálati szabványok 

 

 MSZ CEN/TR 13548:2007 – burkolás tervezésének és 

kivitelezésének általános szabályai 

 

 Kerámiaburkolatok kialakítása Műszaki Irányelv 

(Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség 2014) 
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Kerámia burkolólapok 

csoportosítása 
 

II. 
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Csoportosítás 
 

Formázás 
I csoport 

E  3% 

IIa csoport 

3% < E  6% 

IIb csoport 

6% < E  10% 

III csoport 

E > 10% 

A 

extrudált 

burkolólapok 

AIa csoport 

E ≤ 0,5% 

(M melléklet) 

AIIa-1 csoport 

(B melléklet) 

AIIb-1 csoport 

(D melléklet) 
AIII csoport 

(F melléklet) AIb csoport 

0,5% < E ≤ 3% 

(A melléklet) 

AIIa-2 csoport 

(C melléklet) 

AIIb-2 csoport 

(E melléklet) 

B 

szárazon sajtolt 

burkolólapok 

BIa csoport 

E  0,5% 

(G melléklet) BIIa csoport 

(J melléklet) 

BIIb csoport 

(K melléklet) 

BIII csoport 

(L melléklet) BIb csoport 

0,5% < E  3% 

(H melléklet) 
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Csoportosítás 

Felhasználási terület – padló- vagy falburkolás? 

Vízfelvétel, E [m%]) alapján 
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Azonosítás a doboz alapján 
 

III. 
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Dobozfelirat 
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Dobozfelirat – EN 14411 szerint 

 a gyártó kereskedelmi jele és/vagy a gyártási jel, 

valamint a származási ország  

 az első minőségi osztály jele 

 hivatkozás a harmonizált szabvány megfelelő 

mellékletére és az osztályra 

 névleges- és gyártási méret 

 felület jellemzője, pl. mázas (GL) vagy mázatlan (UGL) 

 felületi kialakítás égetés után, pl. polírozott, matt 

 legnagyobb száraz tömeg 
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Felhasználási piktogram 
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Alapvető termékjellemzők 
 

IV. 



2017.04.11. Mire figyeljünk a kerámia burkolólap kiválasztásánál? 18 

Alak és méret  
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Színárnyalat  
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Kopásállóság 

 mázatlan - lekoptatott anyag térfogata [mm3] 

 

 

 mázas – PEI osztály   
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Vegyszerállóság 

Vizsgálóoldat  Mázatlan burkolólapok  Mázas burkolólapok  

Háztartási  

és uszodai 

vegyszerek 

UA  nincs látható hatás  GA   nincs látható hatás  

UB  látható hatás a vágott felületeken  GB  a küllem jelentősen megváltozik  

UC  
látható hatás a vágott, vágatlan és a 

látható felületeken  
GC  

az eredeti felület részben vagy teljesen 

roncsolódik  

Kis 

koncentrációjú 

oldatok (L) 

ULA  nincs látható hatás  GLA  nincs látható hatás  

ULB  látható hatás a vágott felületeken  GLB  a küllem jelentősen megváltozik  

ULC  
látható hatás a vágott, vágatlan és a 

látható felületeken  
GLC  

az eredeti felület részben vagy teljesen 

roncsolódik  

Nagy 

koncentrációjú 

oldatok (H)  

UHA  nincs látható hatás  GHA  nincs látható hatás  

UHB  látható hatás a vágott felületeken  GHB  a küllem jelentősen megváltozik  

UHC  
látható hatás a vágott, vágatlan és a 

látható felületeken  
GHC  

az eredeti felület részben vagy teljesen 

roncsolódik  
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Foltosodásállóság 

Foltképzés: 

szabványos 

foltképző 

anyagok,  

olivaolaj,  

jód 

Tisztítás A eljárással 

Tisztítás B eljárással 

A folt nem tűnt el 

Szemrevételezési eljárás 

Szemrevételezési vizsgálat 

A folt nem tűnt el 

Tisztítás C eljárással 

Tisztítás D eljárással 

A folt eltűnt Szemrevételezési eljárás 

A folt eltűnt 

A folt nem tűnt el 

A folt eltűnt 

Szemrevételezési eljárás A folt eltűnt 

A folt nem tűnt el 1. 

3. 

2. 

4. 

5. 
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Csúszásellenállás 
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Fagyállóság 
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Teljesítménynyilatkozat és 

CE-jelölés 
 

V. 
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Beépítési és forgalmazási követelmények  
 


305/2011/EU Építési Termék Rendelet (Construction Product 

Regulation – CPR) – az építési termékek forgalmazására 

vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 

89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

 


275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet - az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 

 

az építési termékek teljesítmény állandóságának  

értékelése és ellenőrzése 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
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Teljesítménynyilatkozat 

Az építési termék gyártója 

által kiállított olyan 

dokumentum, ami az 

építési termék 

teljesítményét a termékre 

vonatkozó műszaki 

előírásnak megfelelően, 

hitelesen igazolja. 
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CE-jelölés 

Any Co Ltd, PO Boksz 21, B-1050 

15 

 

002CPR2013-07-20 

EN 14411 

Kerámia burkolólapok, szárazon sajtolt,  

E ≤ 0,5 %, bel- és kültéri padlóburkolásra 

Tűzvédelmi osztály A1fl 

Törőterhelés > 2000 N 

Fagyási/olvadási- 

igénybevétel 

(fagyállóság) 

Megfelelt 

Veszélyes anyagok 

leadása: 

— kadmiumleadás; 

— ólomleadás 

 

 

< 0,1 mg/dm2 

< 0,1 mg/dm2 

CE-jelölés 

A gyártó neve vagy azonosító jele és címe 

Annak az évszámnak a két utolsó számjegye, 

amelyben a jelölést elhelyezték 

A teljesítménynyilatkozat azonosítója 

Harmonizált szabvány azonosító jelzete 

A termék csoportosítása és  

tervezett felhasználása 

Alapvető termékjellemzők és a vonatkozó 

értékek, szintek 



KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 
 

Terjék Anita 

okl. építőmérnök 

műszaki értékelő mérnök  
 


