
Märkus: vastutuse välistamine (liimid, tasandussegud, jne)

Tarkett’il võib olla liimide, tasandussegude, niiskustõrje kilede 

ja nende tootjate loend, kuid me ei garanteeri loendis toodud 

tooteid. Tooteid ja ka tootjaid ei garanteerita ei koos ega 

ühekaupa.

 Tarkett ei võta vastutust kõlbmatuks osutunud toote kohta, 

kui see on seotud ükskõik millise loendis oleva tootega. See 

on liimide, tasandussegude ja niiskustõrje kilede tootjate ja 

põrandakatete tarnijate vastutus, kes peavad kindlustama 

oma tooted, mida on kasutatud sihipäraselt ja rakendatud 

vastavalt tootja soovitustele.

PAIGALDAMISEKS NÕUTAVAD TINGIMUSED
 Tähtis on ladustada lauad paigaldusruumis vähemalt 24 

tunniks enne paigaldamist minimaalse temperatuuriga 150C 

(vt asukohariigi regulatsioone). Seda temperatuuri tuleb 

hoida kogu paigaldamise ajal.

 Aluspõranda miinimumtemperatuur peab olema 10-120C ja 

ruumi temperatuur 150C (vt asukohariigi regulatsioone).

 Ruumi soovitatav relatiivne niiskus peab olema 35-65% (vt 

asukohariigi regulatsioone).

 Lauad peavad olema ladustatud pakendites lapiti 

väikestesse korralikesse virnadesse (maksimaalselt 5 tükki 

ülestikku).

PÕRANDAKÜTE
 On hädavajalik, et põrandakütte süsteemid oleksid 

kasutusvalmis ja funktsioneerima laitmatult enne 

põrandakatte paigaldamist.

 Veendu, et põrandakütte süsteem oleks välja lülitatud 48 

tundi enne põrandakatte paigaldamist ja jääks väljalülitatuks 

vähemalt 48-ks tunniks peale paigalduse lõpetamist. Ajaks 

mil põrandaküte on välja lülitatud, hankige alternatiivne 

kütteallikas, et paigaldamise alal oleks tagatud konstantne 

temperatuur 18-270C.

 Temperatuuri tõstke järk-järgult ainult mõne kraadi võrra 

päevas kuni on jõutud soovitud temperatuurini.

 Temperatuur ei tohi kunagi ületada põrandakatete tootjate 

poolt kokkulepitud 270C (põrandakatte all - liimikihis).

TÄHTIS!
 Tagage, et kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid järgitaks 

hoolikalt.

 Kui te ei ole kindel paigalduse ükskõik millises osas, 

võtke ühendust oma Tarkett’i esindajaga.

 See teave võib muutuda vastavalt jätkuvale 

parendamisele.

 Kasutage iga jätkuva pinna puhul sama numbriga 

värvitooni.

 Ladustage kaste väikestes korralikes virnades 

(maksimaalselt 5 kasti ülestikku) ja käsitsege hoolikalt 

pidades silmas teravaid nurki.

 Jätke põrandakatte plaadid paigaldusruumi 

aklimatiseeruma, temperatuuril miinimum 150C, 

vähemalt 24 tunniks enne paigaldamist.

 Aluspõrand peab olema tasane, loodis, puhas, 

märgeteta (viltpliiats, marker, jne), defektideta, kuiv, 

kõva, tugev, sile ja niiskuskindel. Kontrollige imavust ja 

selle mõõdukat suhestumist aluspõranda imavusega.

 Kasutage LVT paigaldamiseks ainult Tarkett’i poolt 

soovitatud liime. Järgige alati liimi tootja juhendit ja 

soovitusi.

 Spetsiifilistel päikesele avatud aladel (talveaiad ...) 

valige välja tootjate poolt nendeks juhtudeks soovitatud 

liim.

 Vaadake lõpetatud töö üle: veenduge, et uuel põrandal 

ei oleks liimi jälgi.

ALUSPÕRAND
 Aluspõrand peab olema loodis, tasane, puhas, 

märgeteta (viltpliiats, markerid, pastapliiatsid, värv jne, 

mis võivad põhjustada värvaine difusiooni tõttu 

värvimuutusi), defektideta, kuiv, kõva, tugev, sile. 

Kontrollige imavust ja niiskuskindlust.

 Aluspõranda ettevalmistus, kuivus ja 

paigaldamisprotseduurid peavad olema vastavuses teie 

riigis kehtivate standarditega. Kõva aluspõranda kuivus 

peab testimisel olema vastavalt sellele standardile alla 

niiskuse lubatud taset.

 Näiteks, Ühendkuningriigis peab betoonaluspinna 

relatiivne niiskus olema alla 75%, ja CCM meetodiga 

väiksem kui 2%.

 Põhja-Ameerikas soovitab ASTM F-170 vee ja 

tsemendi suhet 0,40 kuni 0,45.

 Enne tasandamissegu valikut selgitage, millist tüüpi 

liikumist peab paigaldatud põrandakate taluma. 

Latekstasandussegud ei sobi suure liikluskoormusega 

aladele, eriti raskete kitsaste rattavahedega 

vahenditele (EN 12529, rullikud ja rattad). Kontrollige 

tasandussegu sobivust ja järgige selle tootja juhiseid.
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PAIGALDUSE SUUND
 Enne paigaldamise alustamist, määra kindlaks selle 

suund arvestades ruumi kuju ja paigalduse kavandit.

Tähtis! Enne esimeste plaatide paigaldamist asetage mõned 

liimita plaadid/lauad kontrollimaks, et:

- Seinaäärsed lõigatud plaadid ei oleks laiemad kui 10 cm;

- Ukseavade juures ja nurkades ei oleks lõigatud plaadid 

väiksemad kui pool plaati.

 Äärmise plaatide/laudade rea paigaldus aitab hoida teie 

kavandatud kujundust.

 Paigaldades plaate/laudu hoidke sama suunda (jälgige 

plaadi alla trükitud noolt).

 Tarkett’i veebisaidil saab tutvuda suure hulga etteantud 

kujundustega.

LIIMIMINE1

 Tarkett soovitab emulsioonakrüülliimi. Kasutage umbes 

250g/m2 kelluga (A1 või A2 vastavalt TKB standardile). 

Järgige alati liimi tootja juhendeid ja liimi kuivamis- ja 

tööaega.

 Eritingimustes, näiteks temperatuurikõikumised (veranda, 

talveaed ...) ja liikumiskoormus, on nõutav bi-

komponendiga liim.

 Asetage plaadid või lauad tihedalt üksteise vastu.

 Plaatide/laudade seisund võib nõuda kohandamist, enne 

liimimist kontrolli alati kokkusobivust, vajadusel trimmi 

LVT-d.

 Kui teatud alale on plaadid või lauad paigaldatud, pressi 

neid käsitsi ümardatud äärtega lauatükiga. Pärast käsitsi 

pressimist kasuta täiuslikuks liimumiseks rasket rulli 

mõlemas suunas.

1 Liimimisest on detailsemalt selgitatud eraldi lehel: liimid ja 

Tarkett’i poolt soovitatud liimide loend on leitav internetist.

PÄRAST PAIGALDAMIST
Tähtis! Oodake 48-72 tundi enne, kui lubate sellel kõndimist 

või mööbli liigutamist.

Paigalduse kaitsmine

 Kui ehitustööd lõpevad pärast paigaldamist, tuleb 

põrandat kaitsta papi- või vineerikihiga. Kleeplinti ei tohi 

otse põranda külge kleepida. Värskelt paigaldatud 

põrandakatet ei tohi kunagi liiga ruttu raskete 

ratasliikuritega koormata, kuna see võib liimi põrakatte alt 

välja pigistada/

Ehitusjärgne puhastamine

 Ehitusjärgne esmane puhastamine on soovitatav ära teha 

enne uue põrandakatte kasutuselevõtmist.

 Liimi jäljed tuleb eemaldada metüülpiirituse ja puhta 

lapiga.

 Kergelt määrdunud põrandad: mustusest ja ehitustolmust 

puhastamiseks kasutage tolmuimejat, kuiva või niiske 

mopiga pühkimist. Suurtel pindadel on väga efektiivne 

kombineeritud küürija/kuivati, silindriliste harjadega 

(põranda kaitseks).


