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KASUTUSALA: sobib kasutamiseks siseruumides kodu ja ühiskondlike ruumide põrandatel (vt. kasutusklass).  

Winpro50 vinüülparkett liimitakse tervenisti aluspõrandale.  

Enne tööde alustamist tutvu paigaldusjuhendiga.  

PAIGALDUSEELSED ETTEVALMISTUSED 

Transport ja ladustamine 
Materjali pakke tuleb transportida ja ladustada originaalpakendis, siledal/horisontaalsel pinnal, kuivades tingimustes, 
eemal soojusallikatest korralikus virnas. Hoiustamiseks sobiv temperatuur on vahemikus 18 - 24° C.  
Põrandad, mis puutuvad kokku pikaajaliselt päikesevalguse ja sellest tulenev temperatuuri kõikumisega (maast laeni 
aknad, talveaiad jne) võivad mõjutada põrandakatet, vajadusel palun konsulteerige edasimüüjaga.  
 
Aklimatiseerimine 
Enne paigaldamist tuleb lasta avamata pakkidel paigalduskohas seista, et need kohaneksid ruumi tingimustega. 
Materjali aklimatiseerumine peab toimuma 24 – 48 tundi ennem paigaldust, samas ruumis ja tingimustel (temperatuur 
18 - 24 °C ja  suhteline õhuniiskus 30 – 65%  ) kuhu see põrand paigaldatakse.  
Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-
24°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 30-65%. Madalatel temperatuuridel muutub materjal raskesti 
käsitletavaks ja lõigatavaks. Tingimused objektil määravad paigalduse lõpptulemuse. 
  
Visuaalne kontroll 
Põrandakatte kvaliteeti tuleb kontrollida enne paigaldust! Juba paigaldatud defektseid laudu garantiikorras välja ei 
vahetata! Kontrollige, et pakendis on tellitud toode. Lubatud on väikesed tooni- ja struktuurierinevused partii lõikes, 
see tagab põranda naturaalse välimuse. Vältimaks kontrastseid toonierinevusi ei ole soovitatav erinevast partiist 
tooteid paigaldada samasse ruumi.  
 

ALUSPÕRANDA ETTEVALMISTUS 
Aluspõranda tüüp ja kvaliteet mõjutab vinüülparketilaudade paigalduskvaliteeti. Aluspõrand tuleb ette valmistada 
vastavalt RYL2013 juhistele.  

• Parima välimuse ja materjali pika eluea säilitamiseks peab aluspõrnad olema võimalikult puhas, sile, tasane ja 
tugev. 

• Aluspõrand peab olema puhas tolmust jm sodist. 
• Vajadusel tuleb täita praod ja lihvida kõrgemad kohad ning tasandada ebatasasused 
• Poorsete pindade korral tuleb kasutada praimerit  
• Maksimaalne ebatasasus 3mm 2m kohta  
• Niiskussisaldus peab olema vähem kui 2,0% CM või RH 75%. Põrandaküttega aluspõranda puhul ei tohi 

niiskussisaldus olla üle 1,8% CM.  
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• Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab ruumi temperatuur olema vahemikus 18-24°C. Suhteline õhuniiskus peab 
jääma vahemikku 30-65%. 
 

Paigaldamine põrandaküttele 
Winpro50 võib paigaldada põrandaküttega põrandale. Küttesüsteem peab olema põrandasse paigaldatud vastavalt 
tootja juhistele ning piisavalt sügavale, et toimuks ühtlane soojusjaotumine (vähemalt 45 mm põrandapinnast). Enne 
põrandakatte paigaldamist tuleb põrandaküttesüsteem sisse lülitada vastavalt ettenähtud juhistele. Põrandaküte 
tuleb välja lülitada mitte hiljem kui 48 tundi enne paigaldamist ning lasta süsteemil järk-järgult (kuni 2 °C ööpäevas) 
põrand uuesti üles soojendada alles 48 tundi pärast paigaldamist kuni on saavutatud selle normaalne töötemperatuur.   
Paigaldusalad kus on küttega ja kütteta alad tuleb eraldada üksteisest paisuvuugiga.  
Põrandakatte pinnatemperatuur ei tohi kuskil tõusta üle 27 °C. NB! Põrandavaibad tõstavad pinnatemperatuuri u. 2°C, 
veenduge et temperatuur ei ületaks ka vaiba all 27 °C! 
 
Aluspõrandad 
Maha liimitavat LVT võib paigaldada korrektselt ehitatud betoonist, kipsist, puidust (vineer; puitlaastplaat vms) 
aluspõrandale. Paigaldades keraamilistele plaatidele tuleb täita eelnevalt vuugid või valada tasanduskiht, mis tagab 
ühtlase aluspõranda.  Vanad tekstiilist või pehmest materjalist põrandakatted tuleb koos liimainega eemaldada. 
Aluspõrandaks ei sobi ka laminaat ning „ujuvad“ laudparketid ja massiivsed puitpõrandad. 
 
Vajaduse korral tasandada aluspõrand lihvimise või tsemendi baasil tasandusseguga. 
 

Betoon aluspõrandad 
Aluspõrand peab olema: 

• puhas - lahtine tolm ja plekid mis võivad vähendada liimi naket või põhjustada keemilist reaktsiooni (õli, 
marker jms), tuleb põrandalt eemaldada 

• kuiv - betoonpinna suhteline niiskusesisaldus RH ei tohi ületada 75%. CM meetodil mõõtes peab väärtus  
olema 2% ja köetava aluspõranda korral 1,8%. PH väärtus vahemikus 7-9. 

• tasane/sile – lubatud ebatasasus 2 m kohta 3mm. Ilma pragudeta. 
• Tugev, nakketugevus 1,5N/mm2. Pinnalt tuleb eemaldada ka tsementpiim 

 
Kui olemasolev betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte ebaühtlast kulumist. Tasandust tehakse 
selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele (nominaalpaksus 3mm või enam). Praod avatakse 
vajadusel ja täidetakse kahekomponentse seguga. NB! Nende ebapiisav läbisegamine võib hiljem põhjustada kattel 
värvimuutusi. Kohtadesse, kus on kõrgendatud nõudmised niiskuskindlusele, tuleb paigaldada niiskustõke vastavalt 
kehtivale ehitusnormidele (näit. otse pinnasele ehitatud betoonist aluspõrandad). 
 
Betoonist aluspõranda vastavust normidele tuleb kontrollida (kui see ei vasta nõuetele ei tohi materjali paigalada) ja 
koostada sellekohane akt, mille eesmärk on vältida probleemide tekkimisel hilisemaid vaidlusi. 
 

Keraamilistest plaatidest aluspõrandad 
Keraamilistest plaatidest aluspõrand tuleb enne paigaldust puhastada, loputada ja kuivatada. Poleeritud ja/või 
struktuursed plaadid tuleb karestada ning täita konarused ja vuugivahed tsementbaasiliste tasandusseguga. Testi 
aluspõranda poorsust ja teosta enne paigaldust proovi liimimine. 
 

PAIGALDAMINE 
• Paigaldus peab toimuma toatemperatuuril (min. +18 °C). Suhteline õhuniiskus ruumis peab olema  vahemikus 

30 - 65%. 
• Katte liimimiseks kasutatakse ainult LVT kattele mõeldud liimi (nt. Eurocol 528). Jälgi liimitootja ettekirjutusi 

liimimisprotseduuri kohta (lahtiolekuaeg, kulu jne.). Reeglina on liimi kulu A1-A2 250-300 g/m².  
• Suuremõõtmelised plaadid 45x65cm ja plangud üle 140cm paigaldatakse märgliimimisega ja väiksemad 

mõõdud nakkeliimimisega. Nakkeliimimine - enne katte lõplikku paigaldamist lasta mahakammitud liimil 
natuke kuivada, et üleliigne niiskus eralduks. Liimi kuivamiskiirust mõjutavad oluliselt ruumis valitsevad 
tingimused, nagu temperatuur ja õhuniiskus ning õhu liikumise kiirus. Lihtsaim viis veendumaks, et 



  3  

 
 

paigaldamist võib alustada, on mahakammitud liimi näpuga katsumine. Kui liim ei tundu näpu all märg ning 
ainult naksub, on õige aeg katte peale asetamiseks. NB! Suvel on siseruumi õhuniiskus 2…4 korda suurem kui 
talvel, seega kuivamisaeg ka pikem! 

• Alusta paigaldust ruumi ühest servast. Soovituslik on LVT paigaldada ruumi pikema seina suhtes paralleelselt 
või päevavalguse langemise suunas (st. akna suhtes piki, see tagab visuaalselt parima tulemuse.  

• Paigaldamisel sobitage omavahel planke/plaate, et vältida sarnaste laudade kõrvuti asetust. 
• Paigaldades järgmist ja igat järgnevat rida tuleb plaadid/plangud asetada eelmise reaga võrreldes teineteise 

suhtes minimaalselt 20 cm  nihkesse. Materjali minimaalne pikkus seina ääres on samuti 20cm. 
• Plaadid peavad jääma tihedalt üksteise vastu, ilma vaheta.  
• Suruda plaat ettevaatlikult liimipadjale kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav ning katte alla ei jää 

õhumulle. 
• Kindlustamaks lõplik plaatide/plankude kinnitus liimipadjale tuleb kate mõlemas suunas rullida raske 

spetsiaalse silekatetele mõeldud rulliga. 
• Liimijääkide eemaldamiseks LVT pinnalt kasuta puhast puuvillalappi, mis on niisutatud sooja veega kui liim on 

veel märg ja piiritust kui liim on juba kuivanud.  
• Peale paigaldamist ei tohiks põrandal käia vähemalt järgneva 48-78h jooksul. 

 
GARANTII 
Garantii kehtib ainult kui on järgitud kõiki hoiustamis, ladustamis, paigaldus ja hooldusjuhiseid. Paigaldusjuhend on 
lisatud igasse materjali pakki.  
Põranda paigaldaja on kohustatud materjali enne mahapanekut kontrollima ja defektseid planke/plaate mitte 
paigaldama. Avastades defetse materjali tuleb peatada paigaldustööd ja teavitada müüjat. Garantii kehtib kui materjal 
on paigaldatud/kasutatud sihtotstarbeliselt ja kasutusklassist tuleneva koormusega aladele. Winpro50 ei sobi 
paigalduseks sauna, verandale ja välistingimustesse.  

Garantii ei kehti: 
• Kui pole järgitud transpordi, ladustamis, hoiustamis ja paigaldusjuhiseid. 
• Toote väärkasutamisel nt- esemete kukkumisest, lõikamisest või lihvimisest põhjustatud pragude/lõigete 

korral ning abrasiivsete materjalide nagu liivaterad põhjustatud kriimustusest ja viimistlusvigastustest.  
• Loomulikule materjali kulumisele st kriimustused, läike muutumine, värvimuutused. 
• Pikaajaliselt, rohkem kui 24h, kokkupuutel veega.  
• Kui on kasutatud LVT hoolduseks mitte ettenähtud puhastusvahendeid ja pole järgitud tootja 

doseerimisjuhiseid ja võtteid..  
 
HOOLDUSJUHISED 

Üldist 
• Puhastage põrandakatet regulaarselt. 
• Järgige hoolikalt doseerimisjuhiseid. 
• Pühkige viivitamatult ära iga rasva- või õlilaik, sest see võib pinda kahjustada. 
• LVTd kahjustavad lahustid. 
• Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmumatte. 

Kuna kumm võib LVT põrandakatet pöördumatult kahjustada, vältige kummiäärtega mattide ning 
kummijalgade ja kummiratastega mööbli kasutamist. 

• Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblijalgade alla viltpadjakesed. Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, 
jalatsite, kontoritooli rataste jms alla paigaldage läbipaistvad põrandakaitse matid. 

• Raskete kodumasinate või mööbli liigutamine võib põrandakatet kahjustada. Selle vältimiseks aseta enne selle 
liigutamist eseme alla papi- või vaibatükk. 

• Olge ettevaatlik köögiseadmete, sigarettide ning kuumade ja raskete esemetega, sest need võivad põrandale 
kukkudes põrandakatet kahjustada! 

• Põrandakate võib tuhmuda otsese päikesevalguse või intensiivse kunstliku valguse mõjul. 
• Pidage meeles, et heledad värvid nõuavad sagedamat puhastamist. 
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Hooldamine 
Lahtine mustus eemalda pehme harjaga või tolmuimejaga. Igapäevaseks puhastamiseks sobib väheniiske või niiske 
koristusmeetod, kus pesuveele on lisatud nõrgalt aluselist põrandapesuainet (pH mitte kõrgem kui 9). Järgida tuleb 
puhastusaine doseeringut!  
Perioodilise hoolduse korral võib kasutada kombineeritud põrandapesumasinat koos punase polüesterkettaga. 

Põrand tuleb peale puhastust loputada ja kuivatada. Loputa lappi sagedasti puhtas vees. Loputa põhjalikult ja eemalda 
põrandalt allesjäänud vesi. NB! Märg põrand võib olla libe! 

Plekid jms. tuleb eemaldada põrandalt nii kiiresti kui võimalik.  Ärge valage põrandale vett ega laske loikudel põrandale 
jääda. 

Hooldusel ei tohi kasutada: 
• Traadist või nailonist küürimisvilla 
• Mööblivaha 
• Alkoholi baasil olevaid vahasid 
• Abrasiivseid puhastusvahendeid 
• Valgendit või muid tugevaid puhastusvahendeid 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


	 Liimijääkide eemaldamiseks LVT pinnalt kasuta puhast puuvillalappi, mis on niisutatud sooja veega kui liim on veel märg ja piiritust kui liim on juba kuivanud.

