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Flexlock

Paigaldusjuhised

I Spetsifikatsioon paigaldamiseelsete tingimuste kohta

I.1. Aluse ebatasasus
Järgides Standard EN 14 904 §5.11, ei tohi lohud ja kühmud 3-meetrilise joonlaua all ületada 6 mm kõrgust ja/või

sügavust.
Enne iga Flexlock’i süsteemi osa paigaldamist veenduge, et see osa on kontrollitud ja Standardiga vastavuses.
.

PANGE TÄHELE!

Relatiivse niiskuse (RH) mõjul liigutab puit end nagu iga naturaalne ja elav materjal. Kuivades tingimustes tõmbub 
puit kokku ja paisub kõrge relatiivse niiskusega. Piirkondades, kus puitu mõjutab kõrge või madal RH pikema aja 
jooksul, võib puidu kahjustumine suureneda. Seega on oluline hoida saali RH 40-60% vahel.
Selleks, et klienti ette valmistada toodet kasutama parimal moel, tuleb seda paigaldusjuhendit hoolikalt järgida, et 
garanteerida vastavus ja kindlustada sporditegevus. Kui ei, siis ei ole Tarkett Sports vastutav paigaldusele 
järgnevate kahjustuste eest.
Igasugune toote kasutamine kasutustingimustes mitte ettenähtud eesmärgil peab olema saanud Tarkett’ilt eelneva 
nõusoleku.
Kui vajate täiendavat informatsiooni, võtke palun ühendust oma diileriga, kes annab teile asjakohast nõu. 

I.2. Aluse veesisaldus

Betoonpinna tasanduskihi 

niiskuse tase peab vastama 

kohalikele nõuetele, nt 

Prantsusmaal < 4,5% (betoon) 

– Saksamaal < 2% (betoon); 

ühetaoliste aluspõrandate 

anhüdriit Prantsusmaal ja 

Saksamaal < 0,5% ...

Betoon

Anhüdriit

Bituumenikiht

Asfalt



I.3. Atmosfääri tingimused

The Puittooted peavad olema ladustatud oma sektoris, kuivas ja köetavas siseruumis – temperatuuril

vahemikus 15 – 20 0C (59 0F – 68 0F), mis võimaldab kaitset tuule ja halva ilma eest.

Puittoodete pakendit ei tohi eemaldada enne paigaldamisele asumist.

Suhteline niiskus peab olema 40 ja 60% vahel.

II Allkihtide paigaldamine

II.1. Tarfilm’iga katmine

Asetage maha esimene paan. Teine paan asetatakse 20 cm ülekattega esimesele paanile, siis teipige mõlemad 

kokku. Ärge unustage jätmast 10 cm Tarfilm´i seinte äärte jaoks.

Pange tähele - kui esineb asfaldi- või mõne teise aluspõrandakihi pollutsiooni või võimaliku kõrge niiskusesisalduse 

risk, siis peate paigaldama 900 suunaga ka teise kihi.



II.2 12 mm vahtkatte lahtirullimine
Flexlock’i süsteemile rullige piki ruumi alla 

vahtkate.

„LAMINEERITUD“ POOL ÜLESPOOLE
Kui paigaldate vahtkatteid peate need teibiga üksteise külge ühendama. Paigaldage vahtkatted serv serva vastu. 
Peale seda peab vahtkate seisma 12 tundi, et enne teipimist adapteeruda (ilma, et sellele midagi asetataks). Ärge
unustage vahtkattele märkimata trappide asukohti, see aitab neid paigaldada.

Soovitame kasutada PVC tugevaid ehituslikke liimteipe (Tesa, Depan’pro).



1. meetod

Vahtkatted asetatakse vastavalt alltoodud skeemile. Piki tüüpilist saali on neid 4 tk reas.
Tüüpilisele saalile (24 x 44 meetrit) vajatakse 72 tükki.

ÄRA LÕIGATA



II.3. Flexlock paneelide paigaldamine

Paisumisvahe – kogu installatsioonipinna kohta vähemalt 36 mm.

Kalkulatsiooni meetod:

• Pikkus 0,10% x pikkus

• Laius: 0,15% x laius

Näiteks, spordisaalile pinnaga 44 x 24 m, peab paisumisvahe olema järgmine:

• Pikkus 44 000 mm x 0,10% = 44 mm

• Laius: 24 000 mm x 0,15% = 36 mm

Squashi saalides palun kasutage maksimum 8 mm vahet.

Alustage paigaldamist esimesest paneelireast spordisaali vasakust nurgast paremale.

Asetage esimene Flexlock paneel vahtkatte esimesele reale. Paneeli alumine kiht tuleb asetada vahtkatte servast

alates. Ülemine kiht peab ületama kergelt vahtkatte serva (1). Asetage teine Flexlock paneel esimese järele. 2. 

paneeli ülemine kiht tuleb sobitada 1. paneeli alumise kihiga vastavalt alltoodud piltidele (2). Ühe paneeli 

ülemine kiht peab osaliselt katma järgmise alumise kihi. See on ujuvpaigaldus (ilma 

kruvideta/naelteta/liimita).

Joonis 1

FLEXLOCK

VAHTKATE

1. kiht (ülemine)

2. kiht (alumine)

Paigaldamise meetod

Joonis 2

2. Flexlock paneel

1. Flexlock paneel



Alustamiseks paigaldage 3 Flexlock’i täisrida. 2. rea esimene paneel tuleb paigaldada nii, et pool paneeli on 

asetatud üle vahtkatte serva (3) => unbes 110 cm. 

Esmalt 

paigalda 

kolm 

esimest 

rida

Joonis 3



Peale kolme täisrea paigaldamist saate alustada järgmiste paneelide diagonaalset paigaldamist.

2 3 61

4 5 7
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16 19 Paigalduse järjekord - näidis15
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2. meetod –väiksem pind paigalduseks + paigaldust ümbritsevad seined

Vahtkatte plaadid paigaldatakse vastavalt alltoodud skeemile.

Kasutage ülejääke järgmiste 

ridade jaoks



Näidis spordisaalile laiusega umbes 13,5 m

Alustage esimese rea paigaldamist spordisaali vasakust nurgast paremale.

Kui viimane paneel on lühem kui 38 cm, peate esimest paneeli lühendama ja nihutama kõiki paneele vasakule, et 

saada minimaalseks pikkuseks umbes 38 cm. Palun hoidke alati viimase/esimese paneeli pikkuseks vähemalt 38 

cm.

Peale viimase paneeli lõikamist kasutage jääki järgmises reas. Kasutage sama meetodit ka järgmiste ridade jaoks.

Iga spordisaali vajadusi arvestage eraldi vastavalt paneelide paigutuse tingimustele.
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Kui olete paigalduse Flexlock paneelidega kogu pinnal lõpetanud, saate alustada pealispõranda paigaldamist. 



III Trapikaane asukoha fikseerimine

Märgistage trapikaane asukoht.
Lõigake paneelid nii, et asukoht oleks avatud (sisselõige) (1,2)
Tugevdage nõrku kohti kasutades paneelitükki ja fikseerige need liimi, naelte või kruvidega (3)

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3

IV 22 mm mitmekihilise T&G põrandakatte paigaldamine

Enne pealispõranda paigaldamist kasutage põranda täpse asendi (sirgjoonelisuse) määramiseks kriidinööri.



Paigaldage alustuseks pealispõranda kolm täisrida. Kui olete kolm täisrida paigaldanud, saate alustada ülemise 

põrandakatte diagonaalpaigaldusega. Pealispõrandat tuleb paigaldada perpendikulaarselt Flexlock paneelide 

pikiasetusega.

Esmalt paigaldage kolm

pealispõranda täisrida



Parkettpõranda plaadid tuleb kinnitada laagidele kasutades 50 mm klambreid. Fikseerige plaadid paneelide külge 

läbi keele. Asetage klambrid plaadi keele tagant diagonaalselt (450 nurga all), vaata alltoodud diagrammi.

Soovitus: A = 50 mm; B = 10,8 mm, C = 1,4 x 1,6 mm

klambrid 50 mm

45°

Kui pealispõranda paigaldamine on lõpetatud, lõigake ettevaatlikult ära kõik vahtkatte servast välja ulatuvad 

elemendid. 

Palun olge ettevaatlikud, et lõikamisel mitte pealispõrandat kahjustada.

ÄRA LÕIGATA

Põrand peab kinnituma iga

Flexlock paneeli elemendiga



Plaatide lühemate otste ühendamine:

Plaadid peavad olema paigaldatud nii, et nende servad jääksid paneelide vahele (vaata allolevat pilti)

Peab: pragude tekkimise vältimiseks pange otste soontesse puiduliimi.

Puiduliim D3

Pealispõranda ühendused ei 

pea asetsema Flexlock 

paneelide kohal
Pealispõrand

Flexlock

Vahtkate



V Trapikaane paigaldamine

Kui olete paika pannud pealmise kihi, märgistage ankru keskkoht. Tehke ringikujuline süvend – diameeter 210 mm, 
enne puitpõrandasse ava lõikamist kontrollige trapikaane diameetrit. 

Tehke ringikujuline süvend, mis sobib teie poolt valitud trapikaanele (kontrollige diameetrit enne puitpõrandasse

ava lõikamist)

Raami liimimiseks kasutage PU liimi.
Puhastage raamistu ava hoolikalt

VI Märgistamiseks

Alaline märgistus

Blanchon Thixo Trace – Blanchon SA – www.blanchon.com

Conipur 45 – BASF AG – www.conica.com

Kipp – siseruumi värv 2K joonte märgistamiseks ja siseruumi värv 2C värvitud pindadele – www.kipp-markierungen.de

Ajutine märgistus

3M – viide 471 – 5 cm lai – www.3M.com


