
    

 

PAIGALDUSJUHEND 

 

Bolon 
Rullmaterjal 

 
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. 
Kui ühte ruumi paigaldatakse mitu rulli, tuleb rulli märgistuselt jälgida, et kõik rullid oleksid samast partiist. Jälgida tuleb ka nooltega 
tähistatud suunda, üldiselt paigaldatakse Bolon ühes suunas (erandina Lex Blend disainid, mis võivad vajada pööramist, et vältida 
võimalikke värvierinevusi). 
 
Nii liim, materjal kui ka õhutemperatuur peaks olema enne paigaldus toasoe, st. vähemalt 180C. Suhteline õhuniiskus peaks olema 
vahemikus 30-60%. Enne paigalduse alustamist tuleb rullid lõigata piisava varuga sobivateks paanideks ning, lasta neil lahti rullituna 
lamanduda 24h ruumis, kuhu nad paigaldatakse. Silmale maksimaalselt nähtamatu vuugiühenduse saamiseks kasuta 4cm ülekattega 
topeltlõiget (vt. joonis figure 1). Väldi paanide otste vuuke keset ruumi, selleks lõika võimalusel välja paanid ruumi servast serva. 
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 lase 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. Rulli kate ettevaatlikult liimipadjale kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav ning katte alla ei jää õhumulle. 
Katet rulli kinni suunaga paani keskelt äärte suunas. Jälgi, et katte rullimise käigus ei vigastataks katte pinda. 
Vuugikohad tihendatakse külmjootevedelikuga, nt. Werner Müller type A või Kiilto Vinyl (vt. joonis figure 2). 
 

   
 
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, st. 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. 
Punutud lõimestruktuur ei ole mõeldud paanide servade kõrvuti asetamisel mustrisse paigaldamiseks. 


