
 

  
 

A PADLÓRENDSZER ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA  

A Junckers Blubat sportpadló rendszer előregyártott, 22 mm-es keményfa lapokból áll, 
melyeket egy réteg lécből álló rugalmas aljzatra szögelnek. A padlórendszer egy rugalmas 
felületű sportfelület, magas ütésállósággal és olyan rugalmassággal, amely alkalmassá teszi 
sportcsarnokokba és squash-játékhoz is.  

A szerelési magasság 52 mm, 67 mm, vagy 79 mm, lásd a 2. ábrát . 

A sportpadló rendszer teljesíti az EN 14904:A3 követelményeit. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a padlórendszer teljes dokumentációja 
megfelel a D 1.0, D 1.2, D 6.2 és D 6.2.1-ben szereplő adatoknak, lásd az 
1. ábrát . 

 
1. ábra 

 
3. ábra  

 
 RENDSZERJELLEMZŐK  

22 mm-es keményfa lapok, előregyártott lécekhez szegelve. Egyrétegű felépítés, 30 x 45 mm-
es, 45 x 45 mm-es, vagy 57 x 45 mm-es furnérozott lécek, az alsó részükön 9 mm széles 
folyamatos habszivacs csíkkal. Az aljzat sík, 1,5 m távon max. 2 mm lejtésű lehet (Nagy-
Britannia: 3 mm 2 m-es egyenes mentén). A felületnek simának kell lennie. Minden kisebb 
egyenetlenséget ki kell javítani. 

 
LAPOK 

A lapokat a lécekhez szögelik a rögzített 10 lapos szabály szerint, lásd D 1.2 .  

A lapokat folyamatos minta szerint fektetik, a csatlakozási pontok pontosan meghatározott 
eloszlásával, sorról-sorra a laptávolság kétszeresével, vagyis 822,2 mm a szabványos c/c 
411,1 mm, vagy a léctávolság 4-szerese, pl. 1345,6 csökkentett c/c-vel, azaz 336,4 mm-rel. 
Ezzel a módszerrel az összes csatlakozási pont alátámasztott lesz, lásd D 6.2.1.  
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Műszaki információk 

Keményfa padl ózat      D  
Adatszolg áltat ói inform ációk      

Junckers Blubat sportpadló rendszer    6.2 
Sport 

Összetev ők 

1 - Lapok  
• Junckers 22 mm-es lapok 

sportpadlóhoz. 

Fafajták:bükk, erezett bükk, juhar 
és kőris 
Kategórák: Champion, Premium
és Club. 
 
Lásd B 2.0 is 

2 - Szegek  
• 2,2 x 45 mm-es J-szegek 

3 - Blubat tart óléc rendszer  
• Furnérborítású lécek 30 x 45, 

45 x 45, vagy 57 x 45 mm. 
• 9 x 45 mm széles habszivacs 

csík az aljához rögzítve. 
• Középső lécek: 

c/c 411,1 mm (411) 
c/c 336,4 mm (336) 

 
4 - Nedvesed ésgátló 
• Juncker nedvesedésgátló, lásd a D 

1.2-t is 

5 -  Távols ág falt ól 
• 1,5 mm folyóméterenként 

szélességben és 1 mm 
folyóméterenként a padló 
hosszában, de mindkét érték 
min. 30 mm. 
Rögzített pontoknál, pl. 
oszlopoknál is szükséges, lásd a D 
1.2-t is. 

 
2. ábra  

JUNCKERS BLUBAT  

D 1.0 Általános információk 

D 1.2 Információk a lécezésről 

D 6.2 Adatszolgáltatói 
információk  

D 6.2.1 Fektetési útmutató 



 
 

 
TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG  

A Blubat sportpadló rendszert úgy tervezték, hogy jó műszaki paramétereket biztosítson a 
sporttevékenység közben várható terhelésekhez. 

A rendszer teherbírása jelentősen függ a terhelés típusától és a terhelési felület nagyságától. Az 
1. táblázat  a padlórendszer EN 1991-1-1 szerinti terhelési osztálynak megfelelő terhelhetőségét 
mutatja, lásd 4. ábra : pontszerű teherbíró képesség.  

A további terhelési osztályokhoz és típusokhoz lásd  D 1.0 – Merevség és terhelhet őség.  
 
 
 
 
 
 
 
4. ábra 

Terhelési típusok 

Terhelési kategória Terület- és pontterhelés Kerékterhelés 
C4: Felületek várható fizikai 
tevékenységgel, pl. 
tornaterem/színház 

jóváhagyott* jóváhagyott** 

C5: Felületek várható 
túlterheléssel, pl. sportcsarnok 
állványokkal 

jóváhagyott jóváhagyott** 

* Pontszer ű terheléses terület min. 200 x 200 mm 

** Kerékterhelés, lásd D 1.0 – 2. táblázat 

1. táblázat 

 

ANYAGFELHASZNÁLÁS 

__________________________________________________________________________ 

Nettó anyagfelhasználás 1000 m2 (hosszúság x szélesség = 40 x 25 m) Blubat lécrendszerhez: 
 
   Léctávolság 336   Léctávolság 441 
Lapok:  Felületméret + 2 % ráhagyás   Felületméret + 2 % ráhagyás 
J-szegek:   25000 db     20000 db 
Unobat 45 lécek: 3000 fm.     2500 fm 
Oldható csapok:   67 db (5 csomag)   67 db (5 csomag) 
Nedvességgátló:  Felületméret + 15 % ráhagyás  Felületméret + 15 % ráhagyás 
Nyomófejes ragasztó: 3 palack (3×0,75 liter)   3 palack (3×0,75 liter) 
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Műszaki információk 

PONTSZERŰ TEHERBÍRÓ 
KÉPESSÉG 
 
A Blubat sportpadló rendszert az alább 
felsorolt, terhelési felülethez és a 
léctávolsághoz viszonyított maximális 
pontszerű terhelésre vizsgálták. 

 
c/c 336 mm: 
Átmérő, 25 mm: 4,5 kN (≈ 450 kg) 
100x100 mm: 5,5 kN (≈ 550 kg) 

 
c/c 411 mm: 
Átmérő, 25 mm: 4,0 kN (≈ 400 kg) 
100x100 mm: 5,0 kN (≈ 500 kg) 


