
 

 
 

PAIGALDUSJUHEND 
LAMM-, MOSAIIK-, PLOKK- JA INDUSTRIAALPARKETT 

 

LINCONA KONSULT AS  E-mail: info@lincona.ee 
Pärnu mnt. 139E / 13, 11317 Tallinn  Telefon: (+372) 610 3750 
www.lincona.ee  1  

 

Enne paigaldustööde algust loe kogu paigaldusjuhendi hoolega läbi. 
Lamm-, mosaiik-, plokk- ja industriaalparketid on massiivsed, läbinisti väärispuidust tooted, mis on 
mõeldud kasutamiseks niihästi kodutingimustes kui ka intensiivse kasutusega üldkäidavatel 
pindadel. Parketil puudub servades punn-soon ühendus – seega saab põrandat vajadusel 
renoveerida (üle lihvida) kuni 6-7 korda! Eriti hästi sobib antud toode väga suure kulutuskoormusega 
ühiskondlikele pindadele, mille põrandakonstruktsiooni ei saa oluliselt tõsta.  
Parketid koosnevad üksikutest viimistlemata parketilippidest, mis paigaldamise lihtsustamiseks on 
alusvõrgule mustriplokkideks liimitud. Mustriplokid omakorda liimitakse selleks ettenähtud liimiga 
kindlale, siledale aluspõrandale (soovitavalt niiskuskindel vineer või sile, ilma tasanduskihita 
betoon). Peale liimi kuivamist põrand lihvitakse ning viimistletakse vastavalt vajadusele kas laki, õli 
või õlivahaga.  
Kinniseid parketipakke peab ladustama kuivas ruumis. Ava pakid paigaldustööde edenedes. Enne 
paigaldamist kontrolli hoolikalt iga ploki kvaliteeti. Paigaldusjärgseid materjali 
kvaliteedireklamatsioone ei arvestata. 
Paigaldustööde ajal peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi õhutemperatuur olema 
vähemalt 18°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 30–60%. 
 
ALUSPÕRAND 
Betoon - Parketi võib paigaldada betoonist aluspõrandale liimides, juhul kui betoonpõrand on sile, 
(ebatasasus ei tohi ületada 1m lõigul ±2 mm) puhas ja kuiv (max 65% RH). Aluspõrandas ei tohi olla 
pragusid. Lahtine tolm ning plekid, mis võivad vähendada liimi naket, tuleb põrandalt eemaldada. 
Massiivpuidust põranda paigaldamisel betoonile peab olema välistatud niiskuse liikumine betooni 
sisse läbi külgnevate ehituskontstruktsioonide (näiteks vundamendist). 
Kui aluspõrand on problemaatiline (nt. nõrk, niiskustõke puudub), tuleb enne parketi paigaldamist 
teostada niiskustõke (betooni max lubatud niiskus 85%). Niiskustõkkeks sobib kasutada spetsiaalset 
rulliga peale kantavat niiskustõket/krunti (nt. Bona D501, R410) või aurukindlat PE-kilet, millele 
tüübeldatakse kiht vineeri, mis loob puitpõrandale stabiilse ja tasase aluspõranda. 
Kui betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada - võimaluse korral üle lihvides. 
Tasandust tehakse selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele (nt Bona H600). 
Üldine soovitus — kasuta tasandussegu vaid juhul kui see on äärmiselt vajalik ja ka siis vaid kõige 
kõrgema kvaliteediga tooteid. 
Puitplaat - Sobiv plaatmaterjalist aluspõrand on tasane ja stabiilne. Puitplaat peab konstruktsiooniga 
sobima (nt. vähemalt 9mm vineer). Puitplaatide kinnitamine aluspõrandale toimub vastavalt tootja 
juhistele ja lähtuvalt konstruktsiooni ehitusest. Puitplaadi peab aluspõrandale paigaldama hiljem 
paigaldatava parketi suhtes diagonaalis! 
 
PÕRANDAKÜTE 
Tammepuidust valmistatud lamm-, mosaiik-, plokk- ja industriaalparketti võib kasutada ka 
põrandaküttega ruumides. Teiste puiduliikide ja eriti inglise mustri paigaldamist põrandaküttele 
peaks vältima, sest pragude tekkimise risk on võrdlemisi suur. Põrandaküttesüsteem peab enne 
parketi paigaldamist töös olema vähemalt 2 nädalat (2/3 maksimaalvõimsusega). 2 päeva enne 
paigaldustööde algust tuleb põrandaküte välja lülitada või talvetingimustes ümber lülitada sellisele 
režiimile, kus ruumi õhutemperatuur oleks u 18°C.  
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2 päeva pärast (mitte varem) põranda paigaldamist võib põrandakütte taas sisse lülitada. 
Temperatuuri võib tõsta kui 3-4°C ööpäevas (mitte rohkem), kuni soovitud temperatuur on 
saavutatud.  
Põrandakütte võimsust ei tohi kunagi tõusta tasemeni, kus põranda pinnatemperatuur ületab +27°C 
(sel juhul on õhutemperatuur u 20–22°C).  
 
LIIMIMINE  
Parketi liimimine otse aluspõrandale: liimimiseks tuleks kasutada spetsiaalset parketiliimi, mis 
kindlustab elastse sideme aluspinnaga (nt Bona Quantum T, R848T). Kui aluspõrand on väga suure 
imavusega, tuleb põrandat kruntida spetsiaalselt selleks otstarbeks ette nähtud primeriga (vastavalt 
kasutatavale liimile). Kanna liim ühtlaselt pinnale laia hammastusega liimikammi abil. Liimi kulu u 
1L/1.5m, jälgi täpseid juhiseid liimi purgil. Liimi kuivamiskiirus sõltub aluspinna imavusest, 
temperatuurist, õhuniiskusest ning kasutatavast liimist. Liim tuleb pinnale kanda järk-järgult, 
vastavalt töö edenemisele. Kui aluspõrand on ebatasane võib liimi nakkevõime oluliselt väheneda.  
Parketiplokid tuleb suruda hoolikalt liimipadjale, et saavutada tugev nake aluspõrandaga. Kui liimi 
satub parketi pinnale, tuleb see koheselt niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse 
muutumist.  
Mahaliimitud põrandaid tohib lihvima ja viimistlema hakata alles peale liimi täielikku kuivamist u 1-7 
ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist. NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!  
 
PAISUMISVUUGID  
Põranda ja kõikide kindlalt fikseeritud esemete (seinad, torud, uksed, trepid) vahele peab 
paigaldamisel jätma u 10mm vaba ruumi. Kui parkett paigaldatakse mitmesse ruumi, tuleb ka 
ukseavadesse jätta paisumisvuuk. Juhul kui parkett on inglise mustris ning ruumi laius ületab 12m, 
peab ka ruumi keskele jätma paisumisvuugi, teisi mustreid võib ilma ruumi keskele jäetava 
paisumisvuugita paigaldada kuni 20m laiustele pindadele. 
 
PAIGALDAMINE  
PAIGALDAMINE RUUMI KESKELT  
Kõikide mustrite paigaldamist võib alustada ruumi keskelt, kalasabamustri või diagonaalse 
paigalduse puhul on see kohustuslik.  
Märgi märkenööriga ruumi keskjoon seinaga paralleelselt või diagonaalselt (joonis 1). Vältimaks 
seinaäärde jäävaid väikseid parketitükke, aseta plokid ruumi laiuses üksteise kõrvale ning tee 
kindlaks optimaalne keskjoon. Pärast keskjoone märkimist tuleb nööriga tähistada ka ploki mõlemad 
äärejooned. Märkenöörid aitavad hoida mustrirea sirgust ning näitavad ära liimiga kaetava ala. 
 

 
 
POORDI PAIGALDAMINE  
Mõõda ära paisumisvuugi, poordi ning vajadusel ka friisi osa ning märgi see kaugus nööriga kõigist 
ruumi seintest (joonis 2). Ära kata liimiga ala, kuhu paigaldad friisi ja poordi. Liimi põhimuster 



PAIGALDUSJUHEND 3 LAMM-, MOSAIIK-, PLOKK- JA 
INDUSTRIAALPARKETT 

 

põrandale ning pärast liimi kuivamist sae ülejääk poordi märkivast joonest saati ära. Seejärel 
paigalda friis ja poord. 
 

 
 
PAIGALDAMINE SEINAÄÄREST  
Inglise muster  
Märgi nööri või latiga parketiploki kaugus seinaäärest kogu seina ulatuses (joonis 3). 
 

 
 
 
Teised mustrid  
Mõõda ära ruumi laius, arvestades paigaldatavate plokkide suurust, ning tee kindlaks, kas esimese 
rea ääreplokke tuleb lõigata, saavutamaks õiget mustrijooksu. Märgi nööri või latiga parketiploki 
kaugus seinast kogu seina ulatuses.  
Liimi esimene rida parketiplokke ning seejärel märgi uus äärejoon teise rea jaoks.  
Inglise mustri puhul peab iga järgmist rida 18° võrra pöörama, kalasaba ja ruutmustri puhul toimub 
paigaldus ühes suunas.  
Märkejoont ületav üleliigne liim tuleb viivitamatult eemaldada, sest kuivanud liimi on aluspõrandalt 
tunduvalt raskem ära saada.  
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Väldi äsja paigaldatud põrandal käimist, sest enne liimi kuivamist võivad plokid nihkuda Kuivamisaeg 
sõltub liimist ning välistingimustest. Järgi liimitootja juhendit!  
 
LÕPPVIIMISTLUS  
Enne põranda lihvimist peab liim olema täielikult kuivanud (olenevalt liimist ja välistingimustest kulub 
selleks 1-7 päeva). Esimesel lihvimisel kasuta liivapaberit karedusega 40–60.  
Pärast esimest lihvimist täida kõik parketi ebatasasused pahtliga või Bona Mix&Filliga. Pärast pahtli 
kuivamist lihvi põrandat karedusega 80 ning seejärel karedusega 100. Vajadusel võib lihvida ka 
neljandat korda (karedusega 120).  
Parima pealispinna saavutad, viimistledes pärast lihvimist põrandat lihvvõrguga (lakitud pinna puhul 
180, õlitatud pinna puhul 120).  
Pärast iga lihvimiskorda tuleb põrand tolmuimejaga väga hoolikalt puhastada.  
Parketti võib viimistleda laki, õli või vahaga. Järgi tootja juhendeid! 
 


