
    

 

PAIGALDUSJUHEND 

 

Bolon 
Plaatmaterjal 

 
Eeltingimused. 
Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ning tasane. Samuti ei tohi aluspõrandas olla pragusid. Lahtine tolm ning plekid, mis võivad liimi 
nakkumist vähendada, tuleb põrandalt eemaldada. Kui olemasolev betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte 
ebaühtlast kulumist. Tasandust tehakse selleks ettenähtud seguga vastavalt tootja ettekirjutustele. Niiskust eraldavad 
betoonpõrandad tuleb katta niiskustõkkega. Kui kate paigaldatakse betoonist aluspõrandale ilma spetsiaalse niiskustõkketa, tuleb 
kindlasti kontrollida aluspõranda niiskusesisaldust. Betoonpõranda suhteline niiskusesisaldus ei tohi ületada 80%. 
Boloni paigaldamisel trepile, tuleb trepiastme servad katta liistuga, et kaitsta katte põrandakatte servi. 
Kui Bolon paigaldatakse välisukse lähedale, peavad välisukse esised olema varustatud korraliku porimatisüsteemiga, mis peavad 
kinni lahtise pori ja liiva ning vee. 
 
Lisainfo. 
Tooli- ja mööblirattad peavad olema hästiveerevad; proportsionaalselt õige laiusega raskuse suhtes, mida nad kannavad; kõvast 
materjalist (polüamiid) ning vastama standardile EN 12529, ratta tüüp H.  
Mööbliesemete jalgadel ei tohi olla teravaid servi, need võivad kahjustada punutud lõime.  
Mõned materjalid, nagu näiteks kumm (mööblijalad, kummimatid, kummirattad, jne.) võivad pärast pikemaajalist kokkupuudet 
materjaliga põhjustada värvimuutusi, mida eemaldada ei saa. 
 
Paigaldus. 
Plaadid tuleks paigaldada üksteise suhtes 90˚ pööratuna (nn. malelaud).  
 
Nii liim, materjal kui ka õhutemperatuur peab olema enne paigaldust toasoe, st. 180C. Plaatmaterjal peab olema vähemalt 24 tundi 
enne liimimist ruumis, kuhu see paigaldatakse. Kontrolli, et üksteise peale pole ladustatud enam kui 5 pakki ja nad asetsevad sirgelt 
ja paralleelselt. Suhteline õhuniiskus peaks olema vahemikus 30-60%.  

1. Plaatmaterjali paigaldatakse tavaliselt alustades ruumi keskelt ja liikudes äärte suunas. Koridorides ja väikestel pindadel 
võib olla lihtsam paigaldada materjali pikisuunas, abiks ruumi keskjoon. 

2. Märgi ruumi keskjoon maha paralleelselt kahe seina vahel kõigepealt ühes suunas ning siis ristsirgega ka teises suunas.  
3. Alusta plaatide paigaldust märgitud joontega keskpunkitst jälgides väga täpselt esimeste plaatide nurkade ja servade 

asetust. Ebatäpne mahamärgitud joonte jälgimine mõjutab kogu ruumi paigaldustulemust. Aseta plaadid hoolikalt serv 
serva vastu. Paigalda nii esimene ruumi sektor. Ära kata liimiga suuremat ala, kui see on konkreetses sektoris vajalik 
nakkevalmi liimi katmiseks plaatmaterjaliga. 

4. Kuna ruumi servade jaoks mõõtu lõigatavate plaatide käsitlemine nõuab aega, on soovitatav liimiga katta kõigepealt see 
ala, mis kaetakse täisplaatidega. Seejärel, kui servaplaadid on valmis lõigatud ja asetatud õigesse paigaldusjärjekorda, 
võib katta selle sektori serva liimiga. 

5. Peale paigaldust rulli materjal korralikult üle nii pikisuunas kui ka selle suhtes ristuvas suunas vähemalt 75kg rulliga. 
6. Kui plaatide eemaldamine põrandalt on mõnel spetsiifilisel juhul aeg-ajalt oluline, võib paigaldusel kasutada ka selleks 

otstarbeks ettenähtud liimi (nt. Kiilto Grip). 
 
Jälgi liimitootja juhiseid vastavalt aluspõranda materjalile. Katte liimimiseks kasutatakse akrüüldispersioonliimi (nt. Kiilto Extra või 
Kiilto Plus). Mitte mingil juhul ei tohi kasutada bituumeni baasil valmistatud liime ega mastikseid. Vali vastavalt liimikulule liimikamm. 
Enne katte lõplikku paigaldamist laske mahakammitud liimil natuke kuivada, et üleliigne niiskus eralduks. Liimi kuivamiskiirust 
mõjutavad oluliselt ruumis valitsevad tingimused (temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumise kiirus). Lihtsaim viis veendumaks, et 
paigaldamist võib alustada, on liimi näpuga katsumine. Kui liim ei tundu näpu all märg ja ainult naksub, on õige aeg katte 
pealeasetamiseks. 
 
Ehitusjärgne puhastus: 
Põrandakattematerjali paigaldus peaks toimuma võimalikult viimases siseviimistlustööde järjekorras. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb 
paigaldatud põrandakate korralikult kinni katta. Puhastama hakates eelista kõigepealt kuivmeetodeid eelistades tolmuimejat, mitte 
pühkimist. Nii saad lahtise ja kohati väga peenekoelise(nt. lihvimistolm) mustuse kätte kõige lihtsamini, ilma seda lõime vahele ajamast. 
Viimasena kasuta pöörlevate harjastega vastavat puhastusmasinat (märgpuhastus koos maksimaalse vee ära korjamisega) ja vajadusel 
lisa minimaalne kogus neutraalse pH-ga puhastusvahendit. NB! Lubatust suuremal määral lisatud puhastusvahend ei pruugi loputusel 
korralikult materjalit eemalduda ja põrandakate on palju kergesti määrduvam. Edaspidi on seda juba tunduvalt raskem puhastada. 
 
NB! 
Ära paigalda nähtavate defektidega põrandakatet. Teavita müüjat defektidest esimesel võimalusel peale ostu sooritamist. 

 


