ETTEVALMISTUS ENNE PAIGALDUS
Parketi pakendid võib avada vahetult enne paigaldamist. Ruumi suhteline õhuniiskus peab
olema vahemikus 45% - 60% ja ruumi õhutemperatuur vahemikus 18 °C kuni 24 °C. Samad
tingimused peavad säilima nii paigalduse ajal, kui ka ekspluatatsiooni käigus.
Enne parketi paigaldamist kontrollige, kas aluspõrand sobib materjali paigaldamiseks, st kas
see on tasane, vastupidav ja kuiv. Põranda tasasust tuleb mõõta 2 meetri pikkuse latiga,
mille korral ebatasasused ei tohi olla suuremad kui 2-3 mm. 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
Tehase poolt viimistletud parkett on läbinud hoolika töötlemise. Puidu niiskus peab olema
umbes 5–9%. Kui paigaldamise käigus leitakse nähtavaid defekte, tuleb vastavad lipid
kõrvale tõsta ja pöörduda edasimüüja poole. Nähtavate defektidega materjali paigaldamisel
reklamatsioone tehas ei aktsepteeri
PAIGALDAMIN
Vajadusel tuleb põrand enne paigaldamist lihvida, et vältida pinnal esinevaid ebatasasusi ja
mustust, mis tuleks seejärel hoolikalt tolmuimejaga eemaldada. Ühtlane ja pragudeta ning
ebatasasusteta põrand tuleb kruntida vastavalt tootja juhistele. Krunt tuleb kanda
aluspõrandale rulliga nii, et ei tekiks lompe
Materjali ei tohi aluspõrandale liimida varem kui 24 tundi pärast põranda kruntimist. Liim
tuleb valida vastavalt tootja juhistele, mis sobib materjali ja selle mõõtudega. Liim tuleb
kanda aluspõrandale sobiva liimikammi või aplikaatoriga. Vältige parketi viimistletud pinna
määrdumist liimiga, kuna see võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi. Soovitatav on
kasutada kogu põranda ulatuses sama liimi, et säilitada toote toimivus kasutatud liimiga
Toode on ettenähtud ainult aluspinnale liimimiseks. Liim peaks katma vähemalt 70% iga lipi
alumisest pinnast. Liimimist peaksid teostama kvali tseeritud spetsialistid. TÄHELEPANU!
Me ei soovita kasutada dispersioonliime
Paigaldamine peab algama ruumi pikisuunalise kaugemast nurgast ja esimese paigaldatava
lipi punn peab olema suunaga paigaldaja poole. Esimene rida peab olema täpselt joondatud
põrandale asetatud juhtnööri järgi. Teise rea paigaldamiseks asetage teise rea esimese lipi
lühikese külje soon esimese rea lipi pika külje punniga. Vastavad lipid peavad olema
omavahel tihedalt koos. Jätkake ridade kalasaba mustris paigaldamist. Seintest ja paigale
kseeritud konstruktsioonielementidest nagu sambad, ukselengid jms tuleb jätta piisav
paisuvuuk. Kasutage selleks 10–15 mm kiile. Lähtuge reeglist, et ühe paigaldatud meetri
kohta, tuleb jätta paisumisvuuk 1,5 mm. Tavaliselt tuleb viimane rida mõõtu lõigata võttes
arvesse piisavat paisuvuuki seinast. Pärast liimi kuivamist, tuleb kõik kiilud eemaldada ja
paigaldada põrandaliistud
VIIMISTLU
Lakitud parkett - Tehases lakitud materjal on kaetud 7 kihiga spetsiaalse akrüüllakiga, mis
on kuivatatud UV-valguse abil. Pärast põranda paigaldamist saab lippide ühenduskohad
katta immutusvahendiga, mis kaitseb ühenduskohtasid ja servasid niiskuse eest. Hilisemaks
hoolduseks tuleb kasutada lakitud põrandate puhastamiseks mõeldud puhastusvahendeid
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Õlitatud/õlivahatatud parkett - Tehases kaetakse materjal 3 õlivaha kihiga. Pärast põranda
paigaldamist andke põrandale õlivahaga hooldamise näol lisa kaitsekiht. See annab
põrandale lisa kaitset ja lükkab edasi järgmise hooldusõlituse vajadust. Regulaarset
hooldust tuleks teostada kasutades tolmuimejat. Suurema mustuse eemaldamiseks
kasutage kuivaks väänatud niisket lappi. Pesuvees kasutage ainult õlitatud põrandatele
sobivat puhastusvahendit nagu näiteks OSMO. Tuleb arvestada, et põranda hooldusõlituse
sagedus sõltub põranda kasutuskoormusest, kuid üldiselt on vajalik põranda hooldusõlitus
vähemalt kord aastas. Kui märkate kulumise jälgi varem, siis tuleb hooldusõlitus teha
esimesel võimalusel, et vältida pöördumatute kahjustuste tekkimist. Mitte mingil juhul ei tohi
kasutada puhastusvahendeid, mis ei ole mõeldud spetsiaalselt õlitatud/õlivahatatud
põrandate hoolduseks.
Tehases viimistlemata parkett - Töötlemata parketti ei viimistleta tehases, seega tuleb
puitu kaitsev kiht kanda parketile pärast selle paigaldamist objektil. Pärast põranda
paigaldamist teostage kerge lihv plekkide, pragude või kõrguse erinevuste eemaldamiseks
ja seejärel kandke soovitud viimistluskiht vastavalt tootja juhistele. Objektil viimistletud toote
regulaarseks hooldamiseks lähtuge viimistlemiseks kasutatud toote juhendmaterjalist. Kõik
Jawor-Parkiet tooted sobivad nii eluruumidesse kui ka avalikesse hoonetesse, kui
rakendatakse korrektseid hooldus võtteid.
PAIGALDUS PÕRANDAKÜTTELE
Parketi paigaldamisel põrandaküttele tuleb jälgida, et parketi pinnatemperatuur ei ületaks
mingil juhul 27 °C ja et aluspõrand oleks eelnevalt olnud piisavalt köetud ja normile vastavalt
kuiv. Lisaks tuleb järgida põrandakütte süsteemi tootja juhiseid. Vaipu pole soovitatav
kasutada, kuna vaipade all temperatuur tõuseb ning selle tõttu võib parketi
pinnatemperatuur liiga kõrgele tõusta. Põrandakütte kasutamisel tuleb järgida puuliikide
sobivust ning vältida ja olla eriti ettevaatlik, et temperatuur ei tõuseks liiga kõrgele
Põrandakütte kasutamisel mõjub puidule kõrgem temperatuur, mille tõttu võib liiga kõrge
tempratuuri korral saada häiritud puidu tasakaaluniiskus. Seetõttu on nendes ruumides
hädavajalik kasutada õhuniisutajaid. Täismass parketti ei soovita kasutada põrandaküttel.
SUHTELINE ÕHUNIISKUS JA JAWOR PARKET
Oluline on tagada, et siseruumides oleks nõuetele vastav sisekliima, mis on kasulik
inimestele ja puitpõrandate säilitamiseks. Puit on hügroskoopne materjal, mis muudab oma
kuju vastavalt temperatuuri ja suhtelise niiskuse muutustega. Puidu reageerimine
keskkonnamuutustele (niiskus ja õhutemperatuur) toob kaasa vastavate puitelementide
kahanemise või paisumise. Suurem suhteline õhuniiskus võib põhjustada puidu paisumist ja
lippide kõverdumist. Madalam niiskus võib omakorda põhjustada puidu kokkutõmbumist,
lippide vahel suuremate või väiksemate vuukide moodustumist või pealiskihi purunemist.
Ruumid, kus põrandat kasutatakse põrandaküttel, tuleb järjepidevalt jälgida sisekliima
tingimusi (õhutemperatuur ja õhuniiskus) ja vajadusel paigutada ruumidesse õhuniisutid.
Ruume tuleb regulaarselt ventileerida (see ei kehti talveaja kohta), et hoida suhtelise
õhuniiskuse nõutavat taset 45–60%, õhutemperatuur 18-24 ° C. Talvisel ajal (kütteperioodil)
on soovituslik kasutada õhuniisutajaid, et säilitada vajalik suhteline õhuniiskus ruumis, kuna
see on üks garantiitingimustest.
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