MEISTER LAMINAADI PAIGALDUSJUHEN
Laminaat põrandakatte paigaldus on lihtne, kuna seda saab paigaldada ka “ujuvalt” ehk
ilma liimita. Liimita paigaldusel tuleb aluspõranda ja parketi vahele asetada spetsiaalne
aluskate (soovitame kasutada Tuplex aluskatet). Meister laminaat sobib paigaldamiseks
põrandaküttele. Tootel on olenevalt kollektsioonist 2 erinevat tüüpi lukk-süsteemi.
Masterclic Plus lukksüsteem - laminaadilaua lühikese külje lukksüsteem on ehitatud nii,
et see lukustab laua lühikesed küljed siis, kui järgmine laudade rida on paigaldatud.
Masterclic Plus lukksüsteemiga on kollektsioonid: Melango, Talamo, Micala and the classic
collections LB 85 (tiles) and LD 95 (planks).
Multiclic lukksüsteem - laminaadilaua lühikese külje lukksüsteem on ehitatud nii, et
lühikeste külgede lukustamiseks tuleb lauad omavahel horisontaalselt kinni koputada,
kasutades selleks parketirauda ja haamrit. Multiclic lukksüsteemiga on kollektsioonid
Classic LD 75, LC 75 and LC 55.
Meister on loonud ka väga hea videomaterjali, mis annab väga detailse ülevaate
kuidas korrektselt laminaati paigaldada. Videod on kättesaadavad tootja veebilehel:
https://www.meister.com/en/advice/installation.html
Vajaminevad tööriistad
• Saa
• Haame
• Mõõdulin
• Pliiat
• Kiilu
• Parketiraud või koputusklot
• Nurgi
• Akutrell (nt. radiaatori torude läbi viimiseks
Ettevalmistus
Paigaldusele eelnevalt peab materjal avamata pakendis aklimatiseeruma samas ruumis
kuhu see paigaldatakse.
Aluspõrand
Enne kui paigaldusega alustada, siis tuleb veenduda, et aluspõrand peab olema puhas,
kuiv, tasane ja kindel (ilma läbivajumisteta). Osadel Meister laminaatidel on tagaküljel
helisummutav kate, kuid võimaliku aluspõrandast eralduva niiskuse tõkestamiseks, tuleb
kasutada Meister laminaadi all aluskatet (soovitame Tuplex aluskatet).
Paigaldamine vana põrandakatte peale
Meister laminaati saab paigaldada ka vana põrandakatte peale (nt. plaadid, PVC,
laudpõrand), kui see on tasane, kindel, ei vaju läbi ning ei ole suuri vahesid, mille tõttu
tekivad laminaadi alla õõnsused. Ärge paigaldage laminaati vanale vaipkattele ja
eemaldage see enne laminaadi paigaldamisega alustamist, et veeenduda vaipkatte all
oleva aluspõranda sobivuses.
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Masterclic Plus lukk-süsteemiga laminaadi paigaldu
1. Samm

Pange paika laminaadi paigaldamise suund ruumis, arvestades muu hulgas naturaalse
valguse langemise suunda ja ukse asukohta ruumis. Alustage põranda paigaldust vasakult
poolt ning asetage esimene laud ruumi nurka nii, et laua lühema külje punn jääks seina
poole. Lõigake seina vastu jääv punn ära. Asetage seina äärtesse kiilud, et tagada
paigaldatava ruumi mõõdust tulenevalt piisav paisuvuuk. Piisava vuugi jätmiseks
arvestage 1,5 mm iga seinast paigaldatava meetri kohta.
2. Samm

Asetage järgmine laud seina äärde nii, et teise laua lühikese külje punn asetuks esimese
laua lühikese külje soonde.
3. Samm
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Veenduge, et esimeses rea lauad on seina suhtes sirgelt ja seejärel mõõtke välja esimese rea viimane
laua pikkus ning asetage paika. Veenduge, et seina äärde jääb piisav paisuvuuk. Kui laud on paigas,
siis asetage seina ja laua vahele kiil, et vältida laudade nihkumist paigalduse käigus.
Kui eelneva rea ära lõigatud tükk on vähemalt 40 cm pikkune, siis alustage selle lauaga vasakult
uue rea paigaldamist. Selleks asetage kalde all teise rea esimese laua punn esimese rea esimese laua
soonde ja vajutage laud sujuvalt alla, lükates lauda edasi ja alla esimese rea laua suunas. Teise rea
esimene laud lukustub oma kohale. Sarnase liigutusega asetage oma kohale järgmine laud.
Veenduge, et teise laua alla surumisel oleks rea esimese laua otsalukk tihedalt vastu teise laua
otsalukku. Sarnaselt eelmise laua paigaldusele, suruge lauda alla ja see kseerub tihedalt esimese
rea külge
4. Samm

Paigaldage ülejäänud laminaadi read sama meetodiga. Pöörake tähelepanu, et kõrvuti asetsevate
laminaadi ridate otsa ühenduskohtade nihe peab olema vähemalt 40 cm, et tagada stabiilsus ja
lukksüsteemi parim toimimine.
5. Samm
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Viimase rea laudade mõõtu lõikamisel arvestage kindlasti ka ruumi suurusele sobiva paisuvuugiga.
Mõõtu lõikamiseks saate kasutada kas mõnd järgi jäänud laminaadi lauda või siis pöörake laud
tagurpidi, ehk viimistletud pool alla, lükake vastu seina ja märkige laua tagaküljele vajaminev mõõt,
arvestades paisuvuugiga. Enne lõiget eemaldage laua lühema külje lukust plastik detail, libistades
seda välja teise parketi tükiga. Alustage laua mõõtu lõikamist küljes, kust eemaldasite plastik
detaili. Kui olete laua mõõtu lõiganud, siis asetage plastik detail oma kohale tagasi ja lõigake
lühemaks nii, et plastik detail jääks pikem kui lõigatud laud.
6. Samm. Viimase rea paigaldus

Asetage sarnaselt eelnevatele ridadele viimase rea laua punnid eelviimase rea laua soonde. Viimase
rea otsalukkudes pikemaks jäetud plastik detailid lükake eelviimase rea suunas, kasutades selleks
näiteks parketirauda. Plastik detaili lükkamisega eelviimase rea suunas lukustub laua otsalukk oma
kohale.
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Multiclic lukk-süsteemiga laminaadi paigaldus

1. Sam
Pange paika laminaadi paigaldamise suund ruumis, arvestades muu hulgas naturaalse valguse
langemise suunda ja ukse asukohta ruumis. Saagige laua lühikesel ja pikal küljel punn maha.
Alustage paigaldust vaskult, asetades esimene terve laud ruumi nurka nii, et ära lõigatud punn jääb
seina poole. Asetage seina äärtesse kiilud, et tagada paigaldatava ruumi mõõdust tulenevalt piisav
paisuvuuk. Piisava vuugi jätmiseks arvestage 1,5 mm iga seinast paigaldatava meetri kohta
2. Samm

Asetage järgmine laud seina äärde nii, et teise laua lühikese külje punn asetuks esimese laua
lühikese külje soonde. Koputage parketiraua ja haamri abil laudade otsalukud omavahel
horisontaalselt kokku. Paigaldage esimese rea ülejäänud lauad samal viisil. Lõigake rea viimane
laud mõõtu nii, et seina ja laua vahele jääb vähemalt 10 mm vahe.

3. Sam
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4. Samm

Paigaldage ülejäänud read samal meetodil. Jälgige, et kõrvuti asetsevate ridade laua
otsaühenduste nihe oleks vähemalt 40 cm, et tagada valmis põranda stabiilsus ja
ühenduskohtade tugevus.
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Veenduge, et lauad esimeses reas on paigaldatud sirgelt. Lõigake teise rea esimene laud
ca. 80 cm pikkuseks. Teise rea paigaldamiseks, asetage laua pikema külje punn esimese
rea pikema külje soonde. Nihutage teise rea esimene laud seina äärde nii, et saate seina
ja laua vahele asetada kiilu. Teise rea teise lauapaigaldamiseks, asetage laua pikema
külje punn esimese rea pikema külje soonde. Veenduge, et teise rea pika külje punn on
kseeritud esimese rea pika külje soonde ja laud lamab ühtlaselt maas. Nüüd kseerige
teise rea laudade lühikesed küljed kokku, kasutades selleks parketirauda või koputusklotsi
ja koputage lauad ettevaatlikult haamriga kokku.

5. Samm

Lõigake viimase rea lauad mõõtu arvestades paisuvuugiga vähemalt 10 mm või siis 1,5
mm iga meetri kohta mõõdetuna seinast-seinani
Sisekliima tingimuse
Materjali paigaldamise ajal ja hilisema ekspluatatsiooni käigus tuleb hoida stabiilseid
sisekliima tingimusi. Sellega hoiate ära juhitamatute reaktsioonide tekkimist (näiteks
materjali kahanemine/paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu
iseloomuga.
Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °
Põranda pinnatemperatuur: 18-27°
Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 3°C.
Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60%
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