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PAIGALDUS

Juhised Tarkett rull põrandakatte 
paigaldamiseks eluruumides

Enne paigaldamist

- Põrandapind peab olema enne paigaldamist sile, kõva, puhas ja 
kuiv. Aluspõranda niiskustase ei tohi ületada 2,5% ning sellel ei tohi 
esineda värvi, laki, vaha, õli, lahusti või muude võõrkehade jälgi, 
mis võiksid põrandakatet kahjustada.

- Tarkett põrandakatet tuleb hoida paigaldusruumis vähemalt 24 
tundi enne paigaldamist, et see jõuaks kohaneda 
paigaldustemperatuuriga vähemalt 18°C.

Enne paigaldamise alustamist rullige põrandakate 
lahti ja lõigake valmis. Nii väldite hilisemaid 
võimalikke materjalinappusest põhjustatud 
ootamatusi.

Kui pikad lõiked tuleks teha?
Tehke lõiked alati 15-20 cm pikemad.

Põrandakatte kohanemine ruumitingimustega on
äärmiselt oluline: hoidke põrandakatet 
paigaldusruumis sealsel temperatuuril vähemalt 
24 tundi enne paigaldamist.

- Materjal tuleb enne paigaldamist üle vaadata ja kõikidest 
puudustest tuleb viivitamatult müüjat teavitada.

Kui pinna katmiseks kulub mitu rullilaiust paani, siis pidage meeles 
alljärgnevaid soovitusi:

 Paanide paigalduse suund on märgitud tagapõhjal 
nooltega. Valge tagapõhja puhul (Spirit kollektsioon) 
konsulteeruge müüjaga kas paanid paigaldatakse samas 
suunas, või parem serv parema vastu ja vasak vasaku 
vastu.  

 ümustriga põrandakate puhul asetage ks serv teise peale nii 
et tekkiks ühtlane pilt, et muster sujuvalt läheks 
kõrvalolevale paanile üle.

 Sõltumata paigalduse suunast lõigake mõlemad kihid 
korraga läbi, kasutades nurgikut ja teravat nuga.

Mõnikord peab paigaldaja valima enne lõikamist kõige sobivama 
paanide paigutuse.
Et ühenduskohad aja jooksul puhtad püsiksid, on soovitav need 
sobiva vedela tihendusvahendiga täita.

Paigaldamine

 Ujuv paigaldus
 Fikseeriv paigaldus, kus 

kasutatakse kahepoolset 
teipi

 Liimpaigaldus (kasutades 
akrüülliimi või vahendit 
Tarkospray)

Olemas on 3 paigaldusmeetodit:

Fikseeriv paigaldus

Et vältida materjali liikumise ohtu katmise ajal, kinnitage 
põrandakate kogu ruumi ulatuses kahepoolse teibiga.

 Kasutage liimi pinnale kandmiseks peenesälgulist (1,5mm x 
5mm) liimilabidat.

 Kattealuse põrandapinna nõuetekohase ettevalmistuse 
tagamiseks tuleb kruntkihid, lehttooted ja isetasanduvad 
materjalid peale kanda/paigaldada vastavalt  tootja  juhistele   
või ettevalmistust puudutavatele riigis kehtivatele standarditele.

 Kasutage ainult akrüülemulsioon- või dispersioonliime.
 Emulsioonliimid on külmatundlikud, liimi võib pinnale kanda 

ainult soojas keskkonnas.
 Akrüülemulsioon- või dispersioonliimi kulu on 250 - 350g/m², 

sõltuvalt põrandakatte alumise külje kattematerjalist ja 
aluspinna poorsusest.

 Pärast liimi pinnale kandmist asetage põrandakate märjale 
liimile ja siluge põrandakatte pind ühtlaselt siledaks. See tagab 
ühtlase nakke ja hoiab ära liimitriipude paistmajäämise 
pealispinnal.  

 Peale paigaldamist võib põrandakatet kasutama hakata ja 
möbleerida alles 24-28 tunni möödumisel.

Akrüülliimi asemel võib kasutada vahendit Tarkospray.

0 tööriista
2 korda kiirem
4 korda vähem liimi

Liimpaigaldus
Vastutus liimi kvaliteedi ja kasutusjuhiste järgimise ees lasub 
vastavalt liimi tootjal ja paigaldajal. Tarkett ei vastuta valitud liimist 
tulenevate võimalike rikete eest.
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Juhised Tarkett rull põrandakatte 
paigaldamiseks ja hooldamiseks 

eluruumides

Paigaldamine
 Enne põrandakatte paigaldamist peab põranda pind 

olema tasane, kõva, puhas ja kuiv.  Aluspõranda 
niiskusesisaldus ei tohi ulatuda üle 2,5%. Sellel ei 
või olla värvi, laki, vaha, õli, lahustite ja teiste 
kõrvaliste materjalide  jälgi,  mis võiksid 
põrandakatte määrida.

 Enne paigaldamist jätke põrandakattematerjal 
vähemalt 24 tunniks ruumi, kus kavatsete selle 
paigaldada, et see kohaneks ruumitemperatuuriga. 
Temperatuur peaks olema ruumis vähemalt 18°C  
või rohkem.

 Enne paigaldamist kontrollige materjale ja defektide 
korral informeerige viivitamatult tarnijat.

Paigaldamine

Põrandakatte liikumise ohu vältimiseks selle kasutamise 
ajal, kinnitage põrandakate kahepoolse kleeplindi abil 
aluspõranda külge, ümber kogu ruumi perimeetri.

Kui pinnale, mida soovitakse katta, on tarvis mitu paani, 
palume lähtuda allpool toodud soovitustest:

 Paanide paigalduse suund on märgitud tagapõhjal 
nooltega. Valge tagapõhja puhul (Spirit kollektsioon) 
konsulteeruge müüjaga, kas paanid paigaldatakse 
samas suunas, või parem serv parema vastu ja vasak 
vasaku vastu. 

 mustriga põrandakatte puhul asetage ks serv teise ü
peale nii, et tekkiks ühtlane pilt, et muster sujuvalt 
läheks kõrvalolevale paanile üle.

 Sõltumata paigalduse suunast lõigake mõlemad kihid 
korraga läbi, kasutades nurgikut ja terava nuga.

Teatud juhtudel peab põrandakatte paigaldaja ise 
otsustama kõige parema paanide paigutuse enne katet 
tükeldades.

Tagamaks põrandakatte ühenduste pikemaajalise puhtuse, 
soovitame need keevitada külmalt, külmkeevituse liimi abil.

Paigaldamine täielikult liimides

Vastutus liimi ja teiste paigaldusmaterjalide kasutamise eest 
vastavalt tootja soovitustele, lasub nende materjalide tootjal 
ning põranda paigaldajal, seega „Tarkett“ pole vastutav 
mistahes ebaedu eest, mis tekkis valitud liimi või teiste 
liimimismaterjalide kasutamise tõttu.

 Kasutage liimi pinnale kandmiseks peenesälgulist 

(1,5mm x 5mm) liimilabidad.

 Aluspõranda täieliku sileduse tagamiseks peab kasutama 

ja paigaldama vastavaid krunte, tasandussegusid ning 

teostama ettevalmistustööd nende materjalide tootjate 

soovituste põhjal või vastavalt aluspõranda 

ettevalmistamise kohalikele standarditele.

 Kasutage ainult akrüül-, vesiemulsioon- või 

dispersioonliimi.

 Emulsioonliimid on tundlikud külma suhtes, neid võib 

kasutada ainult sooja ilma puhul.

 - Akrüül- või dispersioonliimide kulunorm on umbes 250 - 

350g/m², sõltuvalt aluspõrandast või betooni poorsusest.

 Pärast liimi kandmist aluspinnale laotage põrandakate 

niiskele liimile ja suruge selle pealispinda liimi 

laialijaotamiseks. See tagab ühesuguse nakke kogu pinna 

ulatuses ja ei jää näha liimi ebaühtlase  jagunemise poolt 

põhjustatud ebatasasused.

 Liimitud põrandakattel võib kõndida ja paigutada sellele 

mööblit mitte varem kui 24 tunni möödumisel.

Puhastamine ja hooldamine

1. Esimene kasutamine

Lõpetades põrandakatte paigaldustööd, puhastage põrand 
sooja veega,  mi l le le  on l i satud neutraa lset  
puhastusvahendit. Mitte kunagi ärge kasutage spetsiaalseid 
lahusteid logode või muu toote pinnale trükitud 
informatsiooni eemaldamiseks, sest kasutatavad värvid on 
vees lahustuvad.

2. Erilised kasutusjuhendid

Kõik „Tarkett“ i elastsed põrandakatted, kaasa arvatud 
kaitsekattega, võivad olla määrdunud mulla või muu 
mustusega, kui ei peeta kinni tavalistest tootja poolsetest 
hooldamise soovitustest.

 Vältige vaha ja teiste poleerimisvahendite kasutamist.
 Ärge kasutage kummist kaitsekatteid toolide või muu 

mööbli jalgadel, välja arvatud TECNIUM või TOPTEC. 
Nende asemel kasutage plastikust   kaitseid.või vilt

 Kasutage  kõvu  põrandakaitsmeid raskete 
mööbliesemete jalgadel, kaitstes põrandakatet 
vajumisjälgede tekkimise eest.

 Mõningad materjalid ja värvid, nagu tökat, rasv, õli, 
vaha, pastapliiats või marker, võivad teatud tingimustel 
sattuda kulunud põrandakatte kihtide vahele ja jätta 
mitte eemalduvaid plekke.

 Naturaalne ja intensiivne valgus võib põhjustada kogu 
põrandakatte värvi pleekimise. See nähtus muutub 
nähtavaks, võrreldes vaiba- või mööbliga kaetud 
pinnaga. See kollakaks muutumise efekt kaob mõne 
nädala jooksul.

3. Kaitseabinõud

Välisukse ette soovitatakse laotada ilma kummialuseta 
porivaip mis kaitseb põrandakatet liiva, kruusa ja teiste 
abrasiivsete osakeste eest.

4. Regulaarse hooldamise programm

a.  Igapäevane puhastamine: kasutage pehmet kuiva 
harja/moppi või tolmuimejat.

b. Iganädalane puhastamine kasutage vett ja 
neutraalset puhastusvahendit ning kiulist harja/moppi või 
põrandalappi.

5. Perioodiline hooldamine

Teralise või faktuurilise pinna puhul soovitatakse hoolikat 
käsi või mehaanilist puhastamist teatud ajavahemike järel, 
kasutades vett ja neutraalset pesemisvahendit ning 
nailonharja. Pärast harjaga töötlemist koguge must vesi 
käsna abil, peske põrandat veelkord puhta veega ja 
kuivatage lapiga.


