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TINGIMUSED JA NÕUDED 
• Aluspõrand peab olema jäik, tasane, sile, ühtlaselt ja püsivalt kuiv, puhas, tolmuvaba ning ei ole  

määrdunud värvide, õlide, lahustite, vanade liimijääkidega, asfaldiga jne, mis võivad vähendada liimi 
naket või põhjustada katte värvimuutusi. 

• Kohtadesse, kus on kõrgendatud nõudmised niiskuskindlusele, tuleb niiskustõke paigaldada vastavalt 
kehtivale ehitusnormidele (nt otse pinnasele ehitatud betoonist aluspõrandad). Kui kate paigaldatakse 
betoonist aluspõrandale ilma spetsiaalse niiskustõkketa, tuleb kindlasti kontrollida aluspõranda 
niiskusesisaldust. Betoonpinna suhteline niiskusesisaldus puurimismeetodil 85% ja mõõdetuna 
süsinikkarbiidmeetodil CM 2% (põrandakütte korral 1,8%). 

• Lülitage sisse põrandaküte 3-4 nädalat enne põranda paigaldamist. Kütteelemendid aluspõrandas 
peavad olema paigutatud võrdselt ja samal tasemel, nii et pinnatemperatuur jaotub ühtlaselt üle kogu 
põranda ega ületa +27°C. 48h enne põrandakatte paigaldust tuleb põrandaküte välja lülitada, et 
tagada aluspõranda nõutud temperatuur (min 15°C). Põrandaküte peab olema väljas kogu 
paigaldusprotsessi käigus ja võib sisse lülitada 6-7 päeva peale paigaldust. Temperatuuri võib tõsta 
2-3 kraadi ööpäevas, kuni soovitud temperatuur on saavutatud.  

• Ekstreemsed temperatuurikõikumised (nt tugev päikesekiirgus) võivad kahjustada nakketugevust. 
• Põrandalaudadel ja puidust aluspõranda korral peab selle niiskussisaldus olema kuni 8% (vastab RH 

40% +20°C juures). 
 

ETTEVALMISTUS 
• Eemaldage tolm ja muud lahtised osakesed. Imavad või erineva imavusega pinnad tuleb kruntida. 

Enne katte liimimist peaks krunt olema lõplikult kuivanud. 
• Kasutades tasandussegu jälgige, et kasutate põranda tasandamiseks õige tasandussegu. 

Tähelepanu peab pöörama kahekomponentsetele tasandussegudele. Nende ebapiisav läbisegamine 
võib hiljem põhjustada kattel värvimuutusi. 

• Kattele märkimiseks kasuta ainult pliiatsit. Pastakas ja viltpliiats võivad jätta kattele püsivaid jälgi.  
• Kui kasutatav materjal pärineb erinevatest rullidest, peavad neil olema sama tooteseeria numbrid ning 

neid tuleb paigaldada järjestikku.  
• Enne paigaldamist laske materjalil, liimil ja aluspõrandal kohaneda toatemperatuuriga, st temperatuuril 

vähemalt 15°C. Suhteline õhuniiskus peab olema 30-60%. Rulle tuleb ladustada siseruumides 
vähemalt 24h enne paigaldust (eelistatult 48h enne). 

• 2m rulle tuleb ladustada ühtlasel pinnal püstiasendis, 3/4m horisontaalselt üksteise kõrval, pakke tohib 
virnastada max 5 pakki üksteise peal. Materjali mistahes defektidest tuleb koheselt teavitada müüjat. 
Kiire lahenduse leidmisel on oluline teha pilt toote sildist, kus on näha materjali tootekood ja partii. 
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PAIGALDUS 
• Paigaldus tuleb teostada toatemperatuuril 15-28°C. Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 

10°C. Suhteline õhuniiskus ruumides peab olema 35-65%. Säilitage sama temperatuur ja õhuniiskus 
vähemalt 72h pärast paigaldamist. 

• Lõigake paanid sobivasse pikkusesse (NB! Lisage paigaldusvaru) ja laske neil 24h aklimatiseeruda 
ruumis kuhu need hiljem paigaldatakse.  

• Kate liimitakse aluspõrandale akrüüldispersioonliimiga (nt Eurocol 522/220, Kiilto Extra). Jälgi 
liimitootja ettekirjutusi liimimisprotseduuri kohta (lahtiolekuaeg, kulu jne). Reeglina on liimi kulu 200-
300 g/m². Vastavalt sellele tuleks valida sobiv liimikamm. 

• Enne paigaldama asumist, määra kindlaks paigaldamise suund arvestades ruumi kuju ja paigaldatava 
katte mustrit. Planeeri paani suunda paigaldatava ala suhtes veendumaks, kui vähegi võimalik, et 
liitekohad ei langeks kokku ukseavaga, põhiliste liikumisteedega, valamute, pissuaaridega. Kui ruum 
on kandiline peavad paanid jooksma paralleelselt siseneva valguse suunas. Pikkades kitsastes 
ruumides on õigem paigaldada paanid piki ruumi pikkust. 

• Montaažiaeg sõltub aluspinna tüübist, selle imavusest, temperatuuris ja õhuniiskusest ruumis. 
• Paanid tuleb paigaldada nii, et ei esineks toonierinevusi. Materjali paanid tuleb üksteise suhtes keerata 

180° va. puidu- ja disainmustrid (keraamika, lineaarne, kordus), mis paigaldatakse samas suunas.    
• Asetage paani servad üksteise vastu, kui toote äär on sirge ja kõik tingimused seda lubavad, kui ei, 

siis teostage tehaseäärte topeltlõige. 
• Rullige kate ettevaatlikult liimipadjale. Kontrollige, et nakkepind liimiga oleks piisav ning katte alla ei 

jääks õhumulle. Katet rulli kinni suunaga paani keskelt äärte suunas, kasutades selleks ca 65kg rulli. 
Jälgi, et katte rullimise käigus ei vigastataks katte pinda. 

• Plaatide paigaldusel tutvu juhendiga plaatide paigaldus. Plaadid paigaldatakse äär-ääre vastu ja kui 
plaadid on kohale asetatud surutakse need liimipadjale. 

 
KEEVITAMINE JA KEEVISE LÕIKAMINE 
Kuumkeevitus soovitatakse nii rull kui ka plaatmaterjalile. 
NB! Vuukide keevitamist alustatakse peale liimi kuivamist see on  24-48h peale katte liimimist. Järgige 
liimitootja juhiseid. 

 
Vinüülkatte paanide vahelised vuugid ühendatakse kuumkeevituse teel 
toonilt sobiva keevisnööriga. Vuuk freesitakse elektrilise või käsitööriistaga 
umbes 2/3  katte sügavusele. NB! Vuugi freesimine ei tohi jõuda 
vahtaluseni. 
 
 
 
 
Vuuk ei tohi olla sügavam kui 2/3 katte pealiskihist. 
 
 
 
 
 
 
 
Keevitamisel kasuta selleks otstarbeks ette nähtud otsikut (Tarkett Speed 
Welding Nozzle), mis kinnitatakse fööni otsa.  Keevitamise käigus tuleb 
fööni sujuva liigutusega enda poole tõmmata samaaegselt keevisnööri 
soonde surudes (vältima peaks järske liigutusi ja seisakuid). Kiiruse ja 
temperatuuri reguleerimiseks tehke enne töö alustamist testkeevitamine.  
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NB! Keevise viimistlemist (tasaseks lõikamist) alustatakse peale õmbluse 
jahtumist toatemperatuurile. Alusta lõikamist sealt, kus alustasid 
keevitamist. Lõikus toimub kahes etapis. Esimene lõikamine tehakse 
kuunoa või Mozart noa ja juhtaluse abi.  
Teine lõikamine e lõplik viimistlemine toimub ilma juhtaluseta.  
Lõpptulemusena peab jääma keevisõmblus kattega samale tasapinnale.  
 
 

KÜLMKEEVITUS 
Kodustes tingimustes 

Paanid peavad olema külmkeevitatud 24 tunni jooksul peale paigaldamist. 
Aseta paanid teineteise peale nii et muster sobituks. Ülekate tuleb ühe 
topeltlõikega piki metalljoonlauda läbi lõigata, või kahe lõikega, kui on 
tegemist paksu põrandakattega. Tulemuseks on hästi tihe liide. 
 
 
 
Fikseerige lõigatud liide maalriteibiga ja lõigake teip mööda liitekohta 
rullnoaga läbi. 
 
 
 
 
 
Paigaldage külmjootevedelik surudes tuubi otsas olev nõel vuuki. 
Veenduge, et vuuk täitub ühtlaselt külmjootevedelikuga. Umbes 10 minuti 
pärast peaks vedelik teibil kuivanud olema. Eemaldage teip ettevaatlikult ja 
laske kuivada 24h.  
 
 
 

KONTROLLIMINE 
• Peale põrandakatte paigaldamist tehke põranda kontrollülevaatus (veenduge, et värskelt paigaldatud 

kattelt oleks eemaldatud liimiplekid ja et kate oleks ühtlaselt aluspõrandale kinnitatud ja ilma 
õhumullideta.  

 
PEALE PAIGALDUST 

• Kaitske ehitustööde käigus põrandakatet pappiga. Kasutades teipi ei tohi seda paigaldada otse 
põrandakattele. 

• Põrandal võib käia peale 24h paigalduse möödumist. 72h peale paigaldust tohib paigaldada mööbli ja 
anda pinna liikluseks. 

 
PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS 

• Paigaldage põrandakate täpselt juhendit jälgides 
• Kasutage vinüülpõrandakatete liimimiseks ainult selleks sobivaid liime 
• Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja 

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


