
 

 
 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 
Kérjük olvassa el figyelmesen! 

 

Termékeink 100%-ban valódi fából készülnek. Fizikai tulajdonságaik és az ezekből adódó használat 

közbeni viselkedésük is ezért teljes mértékben megegyeznek a faanyagokéval. 
 

A faanyagok egyik fontos tulajdonsága a higroszkóposság vagyis nedvszívóképesség, ami alapján a 

faanyag képes felvenni vagy éppen leadni nedvességet környezete nedvességtartalmától függően. 

A faanyag azon nedvességtartalmát, amely az adott hőmérsékleten a környezet (levegő) relatív 
páratartalmától függően állandósul faegyensúlyi ( higroszkópikus egyensúlyi) nedvességtartalomnak 

nevezzük. Ugyanakkor a nedvesség felvétele vagy leadása méretváltozást, vetemedést okoz a fából 

készült használati tárgyaknál. 

 

Egy használatban lévő lakás átlagos hőmérséklete kb. 22-23 Celsius míg relatív páratartalma 45-55 %. 

Termékeink nedvességtartalma ehhez a klimatikus környezethez kerül beállításra, ami 9 ± 2 %. 
Amennyiben a fából készült használati tárgyak (svédpadló, parketta, bútorzat stb.) környezetében a 

relatív páratartalom a fenti értékek között marad úgy azok esetleges méretváltozása elhanyagolható, 

szemmel nem érzékelhető. 
 

Az évek során azonban előfordulhatnak olyan időszakok amikor a lakás levegőjének 

nedvességtartalma meghaladhatja a fenti értékeket vagy éppen jelentősen elmarad azoktól. 

 

Kora nyáron, nyáron többször előfordulnak esős, hosszabb időszakok amikor a nagy meleg magas, 

nem ritkán 70-80%-os relatív páratartalommal párosul ami 13-14%-os faegyensúlyi 

nedvességtartalomnak felel meg. Ekkor a parketta nedvességet vehet fel a levegőből mindaddig, 

amíg nedvessége el nem éri az egyensúlyi pontot. Ekkora nedvességfelvétel azonban már 

jelentősebb méret vagy alakváltozással járhat. Egy-egy parkettadarabnál mérettől, fafajtól függően a 

keresztmetszetben +0,1 mm-től +1-2 mm-ig is terjedhet a méretváltozás ráadásul az egymás mellé 
fektetett elemek miatt a felületen ez összeadódhat, így a felület méretváltozása, dagadása akár több 

centiméter is lehet. Kisebb mértékű nedvességfelvétel esetén lehet, hogy csak deformálódnak 

(teknősödnek, homorúvá válnak) az elemek, de szélsőséges esetben akár fel is válhatnak azok, 

felpúposodhat a felület.   

 

Télen, általában fűtési időszakban, különösen hideg időszakokban viszont lecsökkenhet a helység 
relatív páratartalma akár 25 %-ra is ami 22 Celsius-nál 5-5,5%-os faegyensúlyi nedvességtartalmat 

jelent. Ilyenkor a parketta és a fából készült használati tárgyak nedvességet adnak le, ami viszont 

negatív irányú méretváltozást okoz. Ilyenkor elkezd recsegni a bútorzat és hézagok, repedések 
jelenhetnek meg a svédpadló vagy parkettaelemek között. 
 
MIT LEHET TENNI? 
 
Először is javasoljuk, hogy szerezzen be egy relatív páratartalom mérőt és helyezze el a szobában 
egy jól látható helyen! 
 
folytatás a következő oldalon….. 

 



 

 
 

 

 
Amennyiben azt tapasztalja, hogy a helység páratartalma tartósan meghaladja a javasolt 55%-t (60 % 

felett mindenképpen) próbáljon meg nedvességet kivonni a levegőből. Erre alkalmas lehetnek a 

kereskedelemben kapható párátlanítók vagy légkondicionálók működtetése, de kisebb helységben a 

Ceresit  Stop Pára is hatékony lehet. 

 

Ha a helység páratartalma a javasolt 45% alá esik (35% alatt mindenképpen) párásítani kell. 
Erre akár alkalmas lehet a fűtőtestre tett párologtató is, de egy olcsóbb párásító is megfelel. 

  

Amennyiben odafigyel lakásának páratartalmára és szabályozza azt, megelőzheti a fából készült 

berendezési tárgyak és a parketta, svédpadló, bútorzat méretváltozását, recsegését és nem 
mellékesen megőrzi azok használhatóságát. 

 

…és az egészségéért is tesz valamit, hiszen a túl nedves vagy éppen túl száraz környezetben nagyobb 

esélye van a légúti betegségek kialakulásának. 

 

Tájékoztatásul a harmadik oldalon közreadjuk a Keylwerth diagramot, amely a hőmérséklet és 

páratartalom összefüggésben ábrázolja a faegyensúlyi nedvességi értékeket. 

 

Amennyiben a témában vagy más parkettával, parkettázással kapcsolatban további kérdései 

lennének az alábbi linken is felteheti azokat: 
 

http://www.matraparkett.hu/informaciok/ajanlatkeres 

 

       

      Üdvözlettel: 

 

         a  Mátraparkett 
            Örök értékünk a fa! 



 

 
 

 


