Abovo Wood kalasabaparketi paigaldusjuhend
Abovo Wood materjalid on mõeldud laialdaseks kasutamiseks sobivate tingimustega
äri ja elamuprojektides. Abovo Wood põrandaid on võimalik paigaldada
mitmesugustele aluspõrandatele:
• näiteks betoon, vineer, OSB ja muudele tugevatele aluspindadele;
• põrandaküttesüsteemidega aluspõrandatele;
Paigalduseks on soovitatav kasutada Abovo Woodi edasimüüjate poolt soovitatud
professionaalseid paigaldajaid. Ebaprofessionaalne paigaldus võib põhjustada
paigaldusvigu, mille kõrvaldamine on kulukas või vajab materjali täielikku vahetust.
NB! Enne parketi paigaldust on kohustuslik tutvuda paigaldusjuhistega, mille eiramisel
kaotab toode garantii!
ÜLDISED KOHUSTUSED
Toote kvaliteeti ja võimalike defektide esinemist tuleb kontrollida enne materjali paigaldust.
Juhul kui olete avastanud defektsed lauad, tuleb sellest müüjale teatada viivitamatult ja
defektset materjali ei tohi paigaldada. Juba paigaldatud materjal loetakse paigaldaja ja
kliendi poolt aksepteerituks. Tingimus kehtib ka siis, kui parketi tellija ei viibi paigalduse
juures. Tootja ei vastuta paigaldatud vigaste laudade asendamisega või parandamisega
kaasnevate lisakulude eest.
Klient peab mõistma, et puit on looduslik materjal ja parketilaudadel ja lippidel võib esineda
puusüü ja toonierinevusi vastavalt erinevatele selektsioonidele. Tootja ei saa garanteerida
ühesuguse puusüü ja ühtse puidu tonaalsusega laudade olemasolu.
Soovitatav on tellida materjali lõikevaruga ca 5-7% tavaliste ruumide puhul ja 12-13%
diagonaalis seintega ruumide puhul.
NB! Et vältida puitpõrandate kahjustusi ehituse ajal, on soovituslik puitpõrandad paigaldada
viimasena ja katta seejärel kattematerjliga (näteks Tuprotec).
PAIGALDUSEELNE KONTROLL
Enne paigaldust tuleb alati kontrollida aluspõranda ja ruumide sisekliima vastavust
kehtivatele normatiividele ja nõuetele. Toodetele, mille kahjustused on tingitud
paigalduseelselt kontrollimata aluspõrandast või kontrollimata sisekliimast, ei laiene
tootjagarantii.
Järgnevad paigalduseelsed nõuded aitavad hinnata, kas aluspõrandad ja sisekliima on
paigalduseks sobivad.
Puitpõranda paigalduseelse kontrolli nõuded:
• Aluspõrand peab olema tugeva struktuuriga, tasane, kuiv ja puhas.
• Paigaldatava ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus 18–25°C ja suhteline
õhuniiskus (RH%) 40–60%. Juhul kui mõõtmistulemused ei vasta tingimustele, siis tuleb
kasutada õhukuivateid või -niisuteid, lisa kütet või jahutust enne, kui alustate materjali
paigaldusega. Meeles tuleks pidada, et temperatuuri ja niiskuse tingimusi tuleb säilitada
ka ekspluatatsiooni käigus.
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• Kõik aluspõrandate all olevad keldriruumid ja muud ruumid peavad olema hästi
ventileeritud kas akende või tuulutusavade kaudu. Betoonist aluspõrandate
niiskussisaldus ei tohi ületada suhtelist niiskust (RH%) pinnalt mõõtes 75% ja
2,5-7,5 cm sügavuselt mõõdetuna 85%. Aluspinna niiskust tuleks mõõta 3 erinevast
kohast iga 100 m2 kohta.
• Aluspõranda ebatasasus ei tohi olla suurem kui 2mm 2 meetri kohta.
• Ärge avage parketi pakendeid materjalide saabudes, vaid ladustage need 24 tunniks
kinniselt ruumidesse kuhu parketid paigaldatakse. Avage pakendid siis, kui alustate
põranda paigaldamist.
• Veenduge, et aluspõranda betooni tüüp sobib aluspõrandaks liimitavale puidust
põrandakattele.
ETTEVAATUST! Puidutolm on tõsine oht
Puidust põrandate lõikamisel või paigaldamisel kandke tolmumaske ja kaitseprille. Puidutolm
võib põhjustada hingamisteede probleeme, samuti silmade ja nahalööbeid. Rahvusvaheline
Vähiuuringute Agentuur on klassifitseerinud puidupulbri kantserogeenseks. Ärritunud
piirkondade veega loputamine 15 minuti jooksul aitab leevendada kerget ärritust, kuid
tugeva ärrituse korral konsulteerige arstiga.

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD
• 8–15 mm kiilud
• Märkenöör
• Tolmumask
• Haamer
• Juhtlatiga ketassaag ja nurgasaag
• Puidu paranduskomplekt (pahtel, kitt või peits)
• Paigaldusklots
• Mõõdulint
• Parketiraud
• Pehmed kaltsud
• Nurgik
• Mõõdistusseadned sisekliima ja aluspõranda niiskuse ja temperatuuri mõõtmiseks.

KALASABA MUSTRI PAIGALDAMINE
MÄRKUS! Kalasaba mustri paigaldamisel ei tohi kasutada ujuvat ehk liimita paigaldamise
meetodit.
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Samm 1 – Kruntimine (ainult betoonpõrandal)
• Kandke krunt aluspõrandale (krundi vajadus ja pealekandmisviis sõltub liimitootja
juhistest)
Samm 2 – Alustamine
• Määrake mustri paiknemine ruumis ja
mustri suund. Tavaliselt järgib muster
ruumi pikitelge ja valguse langemise
suunda.
• Paigaldage märkenöör mööda toa
keskjoont.
• Alustage paigaldust järgides alati
märkenööri. Paigaldage materjal valitud
kalasaba mustri järgi ühe-, kahe- või
kolmekordse kalasabana.
• Kasutage täpselt ruudukujulist vineerist
tugiplaati, mis on sama või suurema
külje pikkusega kui paigaldatavate
parketilippide pikkus, nii et seda saab
kasutada šabloonina ja esimese
paigaldatud parketiridade toena.
Vineerist šabloon tuleks paigaldada
teemantikujulisena, selle vastasnurgad
joondatud keskjoonega. Šablooni on
soovitatav kasutada põrandate
paigaldamisel suurematesse
ruumidesse.
Samm 3 – Paigaldamine
• Hea lõpptulemuse saavutamiseks on väga oluline esimeste ridade täpne paigaldus.
Halvasti paigaldatud lipi ebatäpsus hakkab iga järgneva parketireaga võimenduma.
• Kalasaba tipp peab olema täpselt märkenööriga joondu. Kui esimese rea liim on
korralikult kuivanud (vaadake liimitootjate juhiseid), alles siis võib järgmiste ridadega
paigaldust jätkata.
• Paigaldamise ajal kontrollige regulaarselt märkenööri.
• Seina äärtesse jäetakse sõltuvalt ruumi suurusest 8-15mm paisumisvuugid. Need vahed
kaetakse hiljem liistude või täidetakse mastiksiga.
MÄRKUS! Värskelt iimitud põrandale ei tohi kuni 24 tunni jooksul paigutada rasket mööblit
ning vältida värskelt liimitud põrandale astumist.
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PRANTSUSE KALASABA (45°) MUSTRI PAIGALDAMINE
MÄRKUS! Seda mustrit ei tohi paigaldada ujuvalt!
Samm 1 – Kruntimine (ainult betoonpõrandal)
• Kandke krunt aluspõrandale (krundi vajadus ja pealekandmise viis sõltub liimitootja
juhistest)

Samm 2 – Alustamine

• Määrake mustri paiknemine ruumis ja
mustri suund. Tavaliselt järgib muster
ruumi pikitelge ja valguse langemise
suunda.
• Paigaldage märkenöör mööda toa
keskjoont. Alustage paigaldust järgides
märkenööri.
• Kasutage täpselt ruudukujulist vineerist
tugiplaati, mis on sama või suurema
külje pikkusega kui paigaldatavate
parketilippide pikkus, nii et seda saab
kasutada šabloonina ja esimese
paigaldatud parketiridade toena.
Vineerist šabloon tuleks paigaldada
teemantikujulisena, selle ülemine ja
alumine punkt joondatud keskjoonega.
Šablooni on soovitatav kasutada
põrandate paigaldamisel suurematesse
ruumidesse.
• Pärast esimese rea kalasabamustri
paigaldamist mõõtke rea laius ja
märgistage tuba abistavate
paralleelsete joontega.

Samm 3 – Paigaldamine
• Hea lõpptulemuse saavutamiseks on väga oluline esimeste ridade täpne paigaldus.
• Prantsuse kalasaba lippide ülemised otsad peavad omavahel täpselt kokku jooksma ja
olema täpselt joondu märkenööriga. Halvasti paigaldatud lipi ebatäpsus hakkab iga
järgneva parketireaga võimenduma. Kui esimese rea liim on korralikult kuivanud
(vaadake liimitootjate juhiseid), alles siis võib järgmiste ridadega paigaldust jätkata.
• Prantsuse kalasaba lippidel ei ole punne, vaid on sooned. Pärast iga laua kohale
asetamist kandke liim otse parketilipi soonde ja paigaldage sulundid (veedrid).
• Paigaldamise ajal kontrollige regulaarselt märkenööri.
• Seina äärtesse jäetakse sõltuvalt ruumi suurusest 8-15mm paisumisvuugid. Need vahed
kaetakse hiljem liistude või täidetakse mastiksiga.
MÄRKUS! Värskelt liimitud põrandale ei tohi kuni 24 tunni jooksul paigutada rasket mööblit
ning vältida värskelt liimitud põrandale astumist.
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PROTSEDUURID PÄRAST PAIGALDAMIST
Põranda lõpetamiseks tehke pärast iga paigaldusprotsessi need lihtsad sammud.
• Ärge kõndige valminud põrandal vähemalt 24 tundi (täpne liimi valmimise aeg vaadake
liimitootja kasutusjuhendist) ja ärge paigutage vast valminud põrandale mööblit järgmise
24 tunni jooksul.
• Eemaldage kiilud ja paigaldage ülemineku osad.
• Puhastage põrand põhjalikult tolmuimejaga.
• Õlitatud põranda korral on soovituslik teostada pärast paigaldust hooldusõlitus, et
pakkuda lisakaitset ja lükata järgmise hooldusõlituse vajadus kaugemale.
• Paigalage põrandaliistud.
• Kui ruumis on vaja pärast parketi paigaldust teostada veel töid, siis tuleb parkett katta
kattematerjaliga (nt. Tuprotec), et kaitsta põrandat võimalike kahjustuste eest.
• Kinnitge mööbli jalgade alla vildist padjad, et vältida põranda kahjustumist.
• Hoidke paigaldusest üle jäänud parketilipid alles, et vajadusel neid kasutada kui peaks
olema vajadus kahjustada saanud lippe vahetada.
HOOLDUS
Hooldusjuhendid leiate aadressilt www.rmstuudio.ee/juhenid
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