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ÜLDTINGIMUSED 
Enne paigaldustööde algust peab põrandamaterjal kohanema ruumi temperatuuriga (>18ºC) vähemalt 48h 
jooksul. Enne paigaldustööde algust peab veenduma, et kvaliteetset ja värvilt sobivat põrandakattematerjali 
oleks piisavalt ning et sellel ei esineks silmaga nähtavaid defekte. Kindlasti peab jälgima vaipkatte 
paigaldusjuhendit ja rullide paigaldussuunda, mis on märgitud katte tagaküljel.  
 
NÕUDED ALUSPÕRANDALE 
Aluspõrand peab olema tugev, tasane, puhas, sile ja kuiv. Enne paigaldust veendu, et aluspõranda suhteline 
niiskusesisaldus ei ületaks 75%. Kui pind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte ebaühtlast kulumist. 
Aluse ebatasasused ei tohi ületada 2m kohta 3,0mm. Otse aluspõrandale liimimisel üldiselt ei ole vaja pinda 
eelnevalt kruntida, kuid imavat aluspõrandat peab töötlema, et see vastaks liimimisnõuetele. Aluspõranda 
pinnatemperatuur peab olema vähemalt 10°C. Temperatuur ruumis peab olema 24h enne, paigaldamise ajal 
ja 24h pärast paigaldamist 18-25°C. 
 
NB! Tekstiil, kork, kummimaterjal ja muud sarnased põrandakatted ei sobi aluspõrandaks ja need peab 
eemaldama. 
 
ALUSMATERJALID (KA ALUSVAIBAD) 
Soovi korral võib vaipkatte paigaldada alusvaibale. Alusvaiba kasutamine võib anda järgmisi lisaväärtusi: 

• Säilitada vaiba vastupidavust ja ilu 
• Maksimaliseerida kõndimismugavust 
• Vähendada sammumüra 
• Suurendada korrustevahelist helikindlust 

Alusvaipu toodetakse erinevates tiheduses, paksuses ja kaalus, et vastu pidada kerge, keskmise või raske 
liikluskoormusega alade nõudmistele. 
 
VAIPKATTE MAHALIIMIMINE 

1. Vaipkatted paigaldatakse põrandale täielikult mahaliimides või kahepoolse teibiga kinnitades. 
2. Lõika sobiva pikkusega paanid, arvestades mustri kordusega. Paanid peaksid olema lõigatud 

vähemalt 5cm varuga. 
3. Paanide lõikamisel kasuta selleks otstarbeks mõeldud teravat vaibanuga ja metallist joonlauda. 
4. Laota paanid külg külje kõrvale, jälgides materjali tagapõhjal olevaid nooli, mis peavad suunduma 

ruumi peamise valgusallika poole, mitte vastupidi.  
5. Kui on tegemist mustrilise vaipkattega tuleb kindlasti arvestada mustrisammu nii pikkuses kui ka 

laiuses. Paanid peab paigaldama kõik ühes suunas, paani ei tohi pöörata ei 90° ega 180°. 
6. Märgi esimese paani asukoht pliiatsiga põrandale ning rulli paan kokku.  
7. Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele. Pea kinni liimitootja 

nõuetest liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta. 
8. Vältimaks katte kokkutõmbumist, peab enne katte paigaldamist laskma mahakammitud liimil pisut 

seista, kuni see õrnalt katsudes ei hakka enam sõrme külge (seisuaeg sõltub ruumi õhuniiskusest ja 
temperatuurist). Vastasel juhul võib liim vuukidest välja tulla või muuta katte liigniiskuse kogunedes 
kühmuliseks. Rulli kate ettevaatlikult liimipadjale, kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav. Suru 
vaipkate tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et põrandakattematerjali 
alla ei jääks õhumulle. 
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9. Rulli kate kinni, samuti suunaga keskelt äärte suunas.  
10. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga.  
11. Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti 

koos.  
12. Lõika ära seina äärde ja sokliliistude alla jääv üleliigne põrandakate. 
13. Lõpuks rulli üle kogu põrand. Vaipkatet saab koormata peale 24h möödumist. 
14. Paigaldades katet treppidele, peab kindlasti paigaldama ka trepiservaliistud. 


