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Gyakran ismételt kérdések 
 

Hol gyártják a Swisstrax moduláris padlólapokat? 

A Swisstrax 2005-ben indította el Kaliforniai gyártóüzemét, majd 2013-ban megnyitottuk második 

gyártóüzemünket a kanadai British Columbia-ban. Európában 2017-ben alakult meg a 

SWISSTRAX Europe Franciaországban, ahol a Swisstrax Inc. folyamatos ellenőrzése mellett 

folyik a gyártás. Európai ügyfeleink megrendeléseit ebből a gyártóüzemünkből szolgáljuk ki.  

  

 

Miért hívják Swisstraxnak? 

A termékek és az öntőformák tervezése és fejlesztése a mai napig Svájcban történik. A kiváló 

svájci mérnöki tervezés és a szabadalmaztatott négypontos befecskendezési eljárás, -amely 

lehetővé teszi a forma alapos és egyenletes kitöltését- biztosítja termékeink állandó magas 

minőségét.  

https://youtu.be/LYmGpOeMGrY 

 

 

Mi különbözteti meg a Swisstrax-ot a versenytársaktól? 

A Swisstrax a piacon az egyetlen olyan polipropilén alapanyagból készült moduláris 

padlórendszer, ami a szabadalmaztatott 4 pontos befecskendezési eljárással készül. Az 

öntőforma kitöltésekor sokkal stabilabb és egyenletesebb az alapanyag eloszlása, mint a 

versenytársak által alkalmazott egypontos fröccsöntési eljárás, amely üregeket hagyhat a 

lapokban. Kifejlesztettük a Quick-Snap rendszert, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, 

hogy akár egyetlen lapot vagy szakaszt is könnyen el tudjanak távolítani a már lerakott 

felületből. A legtöbb konkurens termék esetében egyetlen lap cseréjéhez szélen, a falnál vagy 

egy nyílásnál kell elkezdeni a bontást. Minden oldal esetében 20-30%-kal több összekötési pont 

van a Swisstrax lapoknál a versenytársakkal szemben, ami stabilabb kötést jelent a lapok 

között. Az alapanyagok és a színező adalékok is tartalmaznak UV-stabilizátort, ami hosszú időre 

biztosítja termékeink színtartósságát. A termék remek antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, 

így elkerülhető az elektromos feltöltődés, ami fontos biztonsági szempont.  

Nagyon fontos a lapok alsó felületén a megfelelő alátámasztás, ami biztosítja a felület 

szilárdságát. Az alsó szerkezet kialakításának köszönhetően a talajtól mért rés még 

összekapcsolt lapok esetén sem lehet nagyobb mint 9,53 mm. Más termékeknél ez az érték, 

főként összekapcsolt lapok esetében ettől jelentősen eltérhet, ami csökkenti a felület teherbíró 

képességét. A nem megfelelő alátámasztás főleg nehezebb tárgyak vagy járművek elhelyezése 

esetén okozhat problémát és a lapok sérüléséhez vezethet.  Ezek azok a fő szempontok, amelyek 

megkülönböztetik a Swisstrax padlókat a konkurens termékektől.  

https://youtu.be/xCnGH3bs5QE 
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Kik az ismertebb partnerek? 

A Barrett Jackson, a Ford, a John Deere és a Petty's Garage felhatalmazott partnerei 

vagyunk. Preferált padlószállító partnerei vagyunk a GM, a Dodge/Chrysler, a Mini Cooper, a 

Mercedes, a Rockstar Garage, a Monster Energy Drink, a SEMA, a MECUM Auction 

vállalatoknak. Ezeken a vállalatokon kívül sok más cég és magánszemély használja padlóinkat a 

legnagyobb megelégedettséggel.   

https://youtu.be/5CsBC29ou7g 

 

 

Mekkora a terhelhetősége a Swisstrax padlónak? 

Megfelelő aljzat és telepítés esetén a Ribtrax, RibtraxSmooth, Diamondtrax, Graphictrax 

lapoknak 219,36 kp/cm2, a Viniltrax, Logotrax, Turftrax, Basetrax lapoknak 87,89 kp/cm2 a 

nyomószilárdsága.  

 

 

Miből készülnek a Swisstrax lapok? 

100% tiszta polipropilénből. 

 

 

Melyik lapot ajánlják legjobban egy garázsban magáncélra? 

Egyértelműen a Ribtrax padlólapokat. A Ribtrax egy olyan innovatív termék, ami forradalmasította 

az USA-ban a garázspadlóipart. A Ribtrax lapok felülete perforált, amely lehetővé teszi, hogy az 

olyan szennyeződések, mint a homok, hó, só, víz stb. áthaladjon a lapokon. Így mindig tiszta és 

reprezentatív garázspadlóval rendelkezik. A Ribtrax lapok alsó szerkezete fel van szerelve egy 

csatornarendszerrel, amely ¼” és minden irányba halad. Ez lehetővé teszi a felület egyszerű és 

gyors tisztítását.  

Számos ügyfél padlója karbantartásához magasnyomású mosót, vagy lombfúvót 

használ. Minimális karbantartással biztosíthatja a Ribtrax lapok exkluzív megjelenését. A tömör 

felületű burkolólapok, mint például a Diamondtrax, sokkal érzékenyebbek a magas környezeti 

hőmérséklet miatt bekövetkező tágulásra amikor a hőmérséklet jelentősebb mértékben 

ingadozik. Az alsó szerkezeti felépítésnek és profil kialakításnak köszönhetően a Ribtrax 

padlólapok kevésbé érzékenyek a hőmérséklet ingadozásra. Nyári időszakban magas 

hőmérséklet esetén, ha közvetlen napfény éri a padlót amikor a garázsajtó nyitva van, erősen 

ajánlom a Ribtrax lapokat, mert a többi padlólap hajlamosabb a tágulásra, ami a garázsban a nem 

megfelelő kivitelezés miatt felgyűrődést okozhat. A Ribtrax padlólapok használata hosszú évekre 

garantálja az ügyfelek maximális elégedettségét. 
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Sérülés vagy új dizájn esetén a későbbiekben tudok cserélni egy lapot is a padló 

rendszerben? 

Igen, gyorsan és egyszerűen. A megrendeléskor biztosítunk egy ehhez szükséges 

célszerszámot, de egy laposfejű csavarhúzót, vagy festékkanna nyitót is használhatunk. 

Bármelyik saroknál megbontható a padlólap és egyetlen elem is eltávolítható a QUICK-SNAP 

rendszernek köszönhetően, ami egyedi megoldás a moduláris padlólapok piacán. 

 https://www.youtube.com/watch?v=udrqP6-aHzY 

 

 

Hogyan tudok logót csináltatni a padlómba? 

Bármilyen logó elkészítésére van lehetőség, amit a Graphictrax vagy Logotrax lapok felületén 

jelenítünk meg. A tartósság érdekében a logókat Lexan anyagból készítjük partnereink igényének 

megfelelően. Szerződéseink alapján jogunkban áll a Barrett Jackson, a John Deere, a Ford és a 

Shelby logóinak reprodukálása. Bármilyen emblémát elkészítünk, amelyet Önnek vagy 

ügyfelének joga van reprodukálni. A logók kereskedelmi célú használatából eredő későbbi 

jogvitákért cégünk felelősséget nem vállal. 

   

 

Álló helyzetben lehet-e a jármű kormányát elfordítani a padlólapokon? 

Igen, a Swisstrax lapokon a kormányt álló helyzetben is el lehet fordítani. Mindezek mellett mindig 

felhívjuk partnereink figyelmét, hogy nem javasoljuk a kormány teljes elfordítását a jármű álló 

helyzetében. Ez különösen igaz nehezebb járművek, tehergépjárművek, illetve széles 

gumiabroncsok esetében.  Ez különösen oldalsó megtámasztás nélküli telepítéseknél az 

összekapcsolási pontoknál okozhat a megengedettnél nagyobb igénybevételt.  

https://www.youtube.com/watch?v=jzL5VygTFiU 

 

 

Hogyan lehet tisztítani a padlólapokat? 

A burkolólapok tisztításának több módja is van. Ez attól függ, hogy milyen a padlólap. A zárt 

burkolólapokat, mint például a Diamondtrax, más padlókhoz hasonlóan lehet takarítani, seprűvel, 

felmosással, de akár magasnyomású mosóval is. A nyitott lapokat, mint a Ribtrax általában 

magasnyomású mosó vagy lombfúvó használatával lehet tisztán tartani. Lefolyó hiányában vagy 

koncentráltabb szennyeződés esetén érdemes a garázsajtónál kicsit megemelni a padlót, hogy 

a beépített csatornarendszeren keresztül szabadon távozhasson a szennyeződés a 

garázsajtónál. Lefolyó esetén csak le kell mosni a padlót és a szennyeződés a 

beépített csatornarendszeren keresztül távozik. Olajok, zsírok vagy más vegyianyagok kiömlése 

esetén annak a csomagoláson megadott oldószerével végezze a padló tisztítását. Különösen 

javasoljuk a Swisstrax saját fejlesztésű takarító koncentrátumát, más esetekben a lapok nem 

látható részén végezzen vegyszerállósági próbát. Mivel így egyszerűen és gyorsan lehet a 

felületet tisztán tartani a Ribtrax-ot úgynevezett „Alacsony karbantartási” padlólapnak is nevezik. 

A szennyeződés a lapok alatt gyűlik össze, ezért a Ribtrax padló folyamatosan biztosítja garázsa 

szépségét és tisztaságát.  

https://youtu.be/v311lKhIMf4 
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Használhatók-e a Swisstrax lapok kültéren? 

Igen, de az egyetlen padlólap, amelyet szabadban használhat, a Ribtrax. A szilárd burkolólapok 

jelentős mértékben tágulhatnak nyári időszakban napfény hatására. A Ribtrax alsó felépítése és 

profilja lehetővé teszi a burkolólap tágulását és összehúzódását. Annak ellenére, hogy a Ribtrax 

padlólapok jól tűrik a környezeti hőhatást, nyári időszakban tartósan magas környezeti hőterhelés 

esetén kis mértékű deformáció fordulhat elő az összekapcsolásoknál, ha nehéz tárgyakat hagy 

a padlón (tehergépjárművek, nagy méretű balkon ládák stb.) 

 

A Swisstrax lapok mennyire fakulnak kültéri telepítéskor? 

Minden lap alapanyaga és színező adalékai is a legmagasabb minőségű UV-stabilizátorral 

rendelkeznek (PP), ami a Swisstrax lapokat megkülönbözteti a konkurens termékektől és 

biztosítja azok színtartósságát. Mint tudjuk bármilyen anyag, ami a közvetlen napsugárzásnak van 

kitéve idővel megfakul. Az általunk használt adalékcsomagnak köszönhetően 3 éves garanciát 

vállalunk a színek kifakulására. Javaslom, hogy kültéren világosabb színeket használjon, mivel a 

padlólapok színe sokkal hosszabb ideig tart. Az olyan színek, mint a Pearl Silver, a Pearl Grey, az 

Ivory és a Mocha Java, hosszú évekig megőrzik eredeti színüket, és kevésbé fakulnak ki. Kültéri 

használat során az élénkebb színek esetében javaslom még a Tropical Orange, Terra Cotta, Turf 

Green, Royal Blue, Island Blue színek alkalmazását. 

 

 

A különböző Swisstrax lapok összekapcsolhatók egymással? 

Igen, a Swisstrax lapok 400mm x 400mm x 18mm méretűek és egymással kompatibilisek. 

 

 

Milyen szakemberre van szükség a padlólapok telepítéséhez? 

A Swisstrax burkolólapok telepítése nem igényel külön szakembert. A kivitelezést bárki csekély 

műszaki érzék birtokában elvégezheti a csatolt telepítési útmutató és előzetes látványterv 

alapján. Általában egy kétállásos garázs kivitelezése körülbelül 4-6 órát vesz igénybe a szélek, 

ajtók, lépcsők és más tárgyak, miatt szükséges vágások mennyiségétől függően. Gyakorlott 

kivitelező ugyanezt a munkát 3–3 ½ óra alatt tudja elvégezni. Természetesen igény esetén 

gyakorlott kollégáink segítenek a Swisstrax padlók kivitelezésében.  

A padlólapok lerakásában segítséget talál az alábbi videóban:  

https://youtu.be/WdbyPKoDF-s 

 

  

Milyen eszközökre van szükség a padlólapok telepítéséhez? 

A telepítés nem igényel speciális szerszámokat. Elegendő néhány egyszerű kéziszerszám. Amire 

szükség lehet egy alkoholos jelölő toll, mérőszalag, és egy elektromos dekopírfűrész finom 

fogazott pengével.  
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Szükség van-e ragasztóra a Swisstrax padlólapok telepítéséhez? 

Nem, a Swisstrax egy önálló moduláris padlórendszer. Nincs szükség ragasztásra vagy más 

mechanikus rögzítésre. 

 

 

Hogyan vághatom a burkolólapokat kivitelezéskor? 

A Swisstrax lapokat bármilyen professzionális vágó eszközzel, de egy kézi fűrésszel is el lehet 

vágni. Mi a finom fogazású elektromos dekopírfűrész használatát javasoljuk. Már kis műszaki 

érzékkel is nagyon egyszerű a burkolólapokkal dolgozni! 

 

 

Szükség van-e gumialátétet rakni a padlólapok alá? 

Gumialátét csak akkor javasolt használni, ha a padlónak nincs oldalsó (pl. fal) megtámasztása 

vagy ha az aljzat felületi érdessége nagyon alacsony. Gumialátétet olyan esetekben szoktak még 

alkalmazni, ha szükséges a helyiség hangszigetelése. 

 

 

Mit lehet csinálni, ha a járműből olaj vagy üzemanyag szivárgás történik? 

Van lehetőség folyadék felitató elemek beépítésére a padlólapok alá. A lapok takarításánál a fent 

leírtak szerint kell eljárni. A szivárgásokat mind műszaki, mind pedig közlekedés biztonsági 

szempontból indokolt haladéktalanul megszüntetnie a felhasználónak.  

 

A padló beépíthető-e olyan felületre, ahol repedések vannak? 

Igen, a Swisstrax lapok repedezett aljzat esetén is problémamentesen telepíthetőek, és képesek 

a 19 mm-nél kisebb szintkülönbségeket kiegyenlíteni. A gumiabroncsok nyomvonalában 

érdemes a padló telepítése előtt javítani az ilyen hibákat. Kültéri telepítés esetén az aljzatban lévő 

repedéseket a fagy miatt szintén érdemes kijavítani.

 

 

Telepíthetem a Swisstrax padlót lefolyó fölé? 

Igen, a Ribtrax lapok használata tökéletes választás, egy lefolyóval ellátott garázs számára, mivel 

az összes víz a lapok alján lévő csatornarendszeren keresztül folyik a csatornába.  

 

A Swisstrax telepíthető olyan helyen, ahol padlófűtés van beépítve? 

Igen, gond nélkül. Javasoljuk a Ribtrax lapok használatát, hogy a hő a padlón keresztül szabadon 

áramolhasson a maximális hatékonyság érdekében. Nem javasoljuk a zárt burkolólapok, mint 

például a Diamondtrax használatát, mert lezárja a felületet és a padlófűtés rendszer 

hatékonyságát korlátozza, valamint a lapok esetleges hőtágulása miatt azok felgyűrődését 

okozhatja. 
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Mit tegyek, ha van olyan garázskapu vagy ajtó, ahol nincs küszöb, és ez megköveteli a 

lapok vágását, valamint az élek rögzítését? 

Ilyen esetekben javasoljuk egy plusz szegélyléc beépítését, ami általában alumíniumból készül 

és rendelkezik a szükséges terhelhetőséggel. Ezeket az elemeket a szükséges részeknél a 

padlólapok szélén használják és az aljzatba rögzítik. Ezeket általában kereskedelmi célú 

padlóknál használják főleg eltolható kapukhoz, ahol nincs egész burkolólap, illetve olyan 

gyalogos ajtókhoz, amelyeknél nincs küszöb és a lapokat vágni kell. 

 

Lerakható-e a Swisstrax lap lépcsőre? 

Elméletileg igen, de ezt nagyon nem javasoljuk. A lapokat lépcsőkön is használhatjuk, de a 

biztonság miatt külön rögzítésre van szükség az előbbi pontban leírtakhoz hasonlóan. Általában 

azt javasoljuk, hogy a lépcsőn a padló színéhez hasonló színű festéket használjon. 

 

Van-e belső sarok elem? 

Nincs, ha belső sarokra van szükség, akkor azt gérvágással tudja kialakítani, mint egy 

képkeretnél. 

 

A lapok kémiailag ellenállók-e? 

IGEN, minden burkolólap vegyileg ellenálló az olajokkal, hidraulikus folyadékokkal stb. szemben. 

Több légitársaság hangárában telepítettük Swisstrax padlóinkat, mert azok kémiailag ellenállnak 

a skydrol-nak (foszfát-észteralapú tűzálló hidraulika folyadék) is. 

https://youtu.be/oXrXWGC0kFA 

 

Károsodik-e a Swisstrax padlóm a kipufogógáztól? 

Egyáltalán nem! Ez a 100% tiszta polipropilén egyik jó tulajdonsága. Ellentétben a PVC 

termékekkel (polivinil-klorid), amelyből sok konkurens termék készül. Olyan esetekben, mint a 

diesel tehergépjárművek, ahol nagyobb a koromterhelés, a padló szintén egyszerűen oldószeres 

mosással karbantartható. Termékeink 100% -ban újrahasznosíthatók. 

 

 

A Swisstrax lapok mennyire penészednek a tartós használat során? 

IGEN, előfordulhat, a lapok stílusától és alkalmazásától függően. Ha van olyan felhasználási 

körülmény, amely sok nedvességgel vagy nagy mennyiségű víz felhasználásával jár (Pl. 

autómosó) kizárólag a Ribtrax lapok használata ajánlott. A Ribtrax lehetővé teszi a szellőzést és 

a levegő áramlását a padlórendszeren keresztül, így a baktériumokkal, a penészgombával és a 

penészesedéssel való küzdelem teljesen megszűnik. 
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Fel lehet-e állítani egy négyoszlopos emelőt a Swisstrax padlólapokra? 

A padló terhelhetősége alapján elbírja a négyoszlopos emelő súlyát, de nem ajánljuk. Ennek oka, 

hogy mint minden más moduláris padló a polipropilén burkolatok is bővülnek és 

összehúzódnak. Tehát annak ellenére, hogy a burkolólapok képesek elbírni az emelő által 

kifejtett nyomást javasoljuk, hogy kivitelezés során vágja körül az emelő tartó oszlopainál a 

padlólapokat. 

 

 

Újépítésű házaknál a szerelőbetonra történő telepítéskor mire kell figyelni? 

Szerelőbetonra történő telepítéskor figyelni kell a megfelelő szintezésre. Ha eredetileg a 

tervekben más burkolat szerepelt gondoskodni kell a megfelelő szintezésről. Előfordulhat, hogy 

a későbbiekben a betonalap erősen fog porzani. Ezt elkerülendő a betont érdemes a padló 

telepítése előtt impregnálni, vagy vékony fóliát helyezni a padlólapok alá.  
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