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Old Wood parketi paigaldusjuhend 

ENNE TÖÖ ALUSTAMIST TUTVUGE PÕHJALIKULT KÄESOLEVA JUHENDIGA. 
JUHENDI EIRAMISE KORRAL VÕIB GARANTII KEHTIVUSE KAOTADA. 

Tähelepanu! 
Parketilaudu tuleb hoida horisontaalses asendis, kuivas kohas ja tasasel pinnal. Parketilaudu on 
keelatud ladustada vertikaalselt, nii et need toetuksid servale või teistele esemetele. Enne 
parketilaudade paigaldamist tuleb neid hoida suletud originaalpakendis toatemperatuuril (u. 
18 °С) vähemalt 48 tundi. Enne parketilaudade paigaldamist ja paigaldamise ajal peab temperatuur 
olema ruumis vähemalt 18 °С. Tootja soovitab paigaldada parketti nn „ujuval“ meetodil. Parketti on 
võimalik ka aluspõranda külge liimida, kuid parketilauad ei tohi olla otsekontaktis hoone 
vertikaalsete ehituselementidega. 
Uusehitiste puhul peab põranda paigaldamine jääma viimistlustööde viimasesse etappi. Kõik muud 
viimistlus- ja paigaldustööd, nagu näiteks seinte värvimine, akende paigaldamine, peavad olema 
lõpetatud enne parketi paigaldamist ja ruum peab olema kuiv (uste monteerimine võib toimuda 
pärast põranda paigaldamist). 

Aluspind (joonis 4) 
Parketilaudu võib paigaldada erinevatele kõvadele aluspindadele, nagu näiteks betoon, vana 
puitpõrand, keraamiline plaat, PVC jne. Pehmed aluspinnad (erinevad põrandakatted) tuleb 
eemaldada. Aluspind peab olema tasane, sile, kuiv ja ilma mis tahes liikuvate osakesteta (ei tohi 
mureneda). Aluspinna ebatasasused ei tohi 2 m peale ületada ±3 mm. Suurte ebatasasuste korral 
tuleb aluspind sobiva põrandatasandussegu abil tasandada. 
Juhul kui aluspind ei ole piisavalt tihe või tolmab, tuleb see kruntida (lubatud ainult ujuva 
paigaldusviisi puhul, maha liimides järgida liimitootja juhiseid). Juhul kui parkett paigaldatakse 
vana puitpõranda peale, tuleb parketilauad paigaldada olemasoleva põrandaga risti. Mis tahes tüüpi 
aluspind: betoon, puit, keraamiline plaat jne. peab olema kuiv ja vastama alltoodud normidele. 
Puidust aluspinna niiskusesisaldus peab olema ligikaudu 8% suhtelise õhuniiskuse juures 50% ja 
temperatuuril 20-23 °С. 
Betoonist aluspinna СМ < 2% 
Kipsist aluspinna maksimaalne niiskusesisaldus peab olema < 0,5% СМ (ideaalne väärtus  
< 0,3% СМ) - (%СМ = niiskusesisaldus karbiidi meetodiga mõõdetult). 

Enne parketilaudade paigaldamist tuleb kontrollida aluspinna niiskusesisaldust ja vastav 
väärtus üles märkida. 
Igat tüüpi aluspinnad vajavad hüdroisolatsiooni - see kehtib nii sellise betoonist aluspinna puhul, 
mille üks kihtidest on veekindel, kui ka sellise betoonist aluspinna puhul, mis on kaetud linoleumi 
või PVC-ga. Selleks tuleb paigaldada vananemiskindel polüetüleenkile paksusega 0,2 mm ja 
vähemalt 200 mm kattuvustega, mis tuleb teibiga kinnitada. Kilele tuleb kanda heliisoleeriv 
materjal, näiteks puitlaastplaadid, korkmatid, ruberoid, penoplast (paksusega 2-3 mm ja minimaalse 
mahukaaluga 30 kg/m3). Kõik materjalid paigaldatakse otsakuti või tootja poolt soovitatud meetodil 
(joonis 4). Otsakuti paigaldamisel kasutage teipi, et vältida materjali nihkumist ja pragude 
tekkimist. 
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Põrandaküte 
Mitmekihilise parketi ja põrandakütte kombinatsioon on praktiline ja elegantne lahendus. Kui 
järgite peamisi aluspinna ettevalmistusele ja parketilaua väliskihiks sobiva puidu valimisele 
kehtestatud reegleid ning järgite ruumi tingimustele esitatavaid nõudeid (st. temperatuur, 
õhuniiskus, mis mõjutavad parketti), võib parkett teid teenida pikki aastaid. 
Peamised reeglid: 
• Põranda maksimaalne temperatuur ei tohi ületada 27 °C (mis tahes kohas). See kehtib ka mööbli ja 
vaipade all asuvatele kohtadele. 
• Tootja lubab paigaldada parketi veega põrandaküttesüsteemi peale. Võimalik on paigaldada ka 
elektriga põrandaküttesüsteemi peale, tingimusel et see süsteem võimaldab kontrollida ja 
reguleerida põrandapinna temperatuuri suure täpsusega. 
• Aluspind peab olema kaetud soojust ühtlaselt üle kogu põranda jaotava materjaliga, et temperatuur 
ei tõuseks osades kohtades liiga kõrgele. 
• Parketti ei tohi paigaldada katkematu reana sellisele aluspinnale, millel on ainult osaline 
põrandaküttesüsteem. Sellisel juhul peavad põrandalaudade pinnad olema eraldatud 
paisumisvuugiga. 
• Aluspind koos küttesüsteemiga tuleb paigaldada/teostada vastavalt tootja juhistele. Töövõtja peab 
teostama aluspinna kütmise ja andma protokolli korteri kasutajale. Lisaks peab parketi paigaldaja 
tõendama aluspinna niiskusesisalduse nõude jälgimist (vt. peatükki „Aluspind“). 
• Hüdroisolatsioon (polüetüleenkile paksusega 0,2 mm) peab olema paigutatud kruntmaterjali alla. 
• Kõiki ülaltoodud nõudeid tuleb järgida. Mis tahes küsimuste tekkimise korral pöörduge palun 
tootja poole. 
Tähelepanu! 
Põrandakütte peale paigaldamiseks ei sobi parkett, mille pealmise kihi materjaliks on pöök, vaher, 
jatoba, badi või missanda. 
Märkus 1 
Soojusliku efekti saavutamiseks on kasulik liimida parkett aluspinna külge. Liimimise peab 
teostama kvalifitseeritud paigaldaja, kes kasutab sobivat montaažiliimi. 
Märkus 2 
Puitpõranda niiskusetaseme loomuliku kõikumise tõttu ja madala õhuniiskuse tõttu põrandapinna 
kohal on pragude tekkimist parketilaudade vahel võimatu ära hoida. 
Parketilaudade vahele tekkivad praod ei ole defekt ning nende miinimumini viimiseks soovitame: 
• liimimist vajavate parketilaudade asemel valida ja paigaldada mehaanilise kinnitussüsteemiga 
(ilma liimita) parketilauad. 
• kui valite traditsioonilise parketilaua soone ja kandiga (mis vajab liimimist), tuleb liimi kanda nii 
soone alumisele kui ka ülemisele pinnale; 
• valida/paigaldada täislaua asemel kolmekihilise parketilaua. 

Tööriistad ja seadmed (joonis 1) 
Vajaliku tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada järgmisi tööriistu: distantskiilud, 
paigaldusklots, hoiukiilud, käsi- või elektriline saag, pliiats, mõõdulint, nurgik, peitel, haamer, puur. 
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Ettevalmistused paigaldamiseks 
Laudade paigaldamise suund peab ühtima ruumi peamise valgusallika suunaga (joonis 2). Pikkades 
ja kitsastes ruumides (nt. koridorides) tuleb parkett paigaldada pikkupidi, st. piki ruumi. Sõltumata 
põranda paigaldamise viisist (ujuv meetod või aluspinnale liimimine) tuleb ruumides pikkusega/
laiusega kuni 6 m alati jätta ligikaudu 10 mm vahe (paisuvuuk) põranda välisserva ja hoone 
statsionaarse konstruktsioonielemendi (seinad, uksed, läved, torud jne.) vahele. Suuremate ruumide 
korral on vaja: 
• suurendada paisumisvuuke 1,5 mm võrra põranda iga jooksva meetri kohta; 
• põrandad pindalaga üle 100 m2 ja/või pikkusega/laiusega üle 10 jooksva meetri tuleb jagada 
osadeks, paisuvahega (joonis 3), ja vahe sulgeda liistuga. 
• kui parkett paigaldatakse mitmesse ruumi, tuleb põranda pindala jagada paisumisvahedega, 
lävepakkudega jne. Samasugust lahendust kasutatakse keerulise plaaniga ruumides (näiteks  
L-, Н-,Т-, F- või U-kujulistes ruumides). 
Enne paigaldustööde alustamist tuleb ruum ära mõõta. Võib tekkida vajadus muuta esimese või 
viimase (või mõlema) rea laiust. 
Tähelepanu! 
Parketilaua väikseim lubatud laius on 5 cm. Alustage paigaldamist seinast, milles on uks. Juhul kui 
aluspõrandalt tuleb mingi kinnitusseade, näiteks ukseava tõkis, on vajalik jätta sobiv paisuvahe (vt. 
ümber toru jäetav ava joonis 15). 

Paigaldamine 
Joonis 5 Alustage paigaldamist ruumi vasakust nurgast lukustusprofiiliga, nii et soon jääb ruumi 
poole. Pidage meeles hoida seinast või muudest hoone konstruktsioonielementidest vajalikku vahet. 
Joonis 6 Lükake järgmine laud eelmise laua otsa lukustusprofiili sisse 20-kraadise nurga all ja laske 
laud seejärel alla. Juhul kui tunnete laua allalaskmisel vastupanu, ei tohi mitte mingil juhul lauda 
jõuga suruda. Tuleb kontrollida, kas lukustusprofiilis ei ole mustust nagu puiduosakest või liiva. 
Paigaldage samamoodi kogu esimene rida. Viimane laud tuleb lõigata niimoodi, et seina äärde jääks 
nõutav paisuvahe. Veenduge, et laudade servad asetseksid ühel joonel. Viimase laua pikkus peab 
olema vähemalt 30 cm. Kui seda nõuet ei ole täidetud, tuleb esimene laud vastavalt ümber lõigata. 
Joonis 7, 8, 9 Järgmist rida alustage esimesest reast järelejäänud lõigatud lauaga. Veenduge, et selle 
pikkus on vähemalt 50 cm. Kui see nii ei ole, siis lõigake uue laua pikkusest pool maha. 
Vaadake, et laudade otste vahe oleks alati vähemalt 40 cm. Lükake laud profiili soonde 20-kraadise 
nurga all. Liigutage lauda, lastes seda samal ajal allapoole. Seejärel asetage laua parempoolsesse 
otsa serva alla paigalduskiil selliselt, et laua välisserv jääb põrandast ligikaudu 2 cm kõrgusele. 
Kontrollige, kas saate lauda vabalt sisestada/välja tõmmata. 
Märkige kiilul koht, kuhu maani laua serv ulatub, siis läheb järgmise laua paigaldamine lihtsamini. 
Joonis 10 Asetage järgmine laud 20-kraadise nurga all eelmise laua otsa eelmises reas oleva laua 
servale võimalikult lähedale. 
Joonis 11, 12 Kasutades paigaldusklotsi (ärge kasutage haamrit, et lukustust mitte kahjustada!) 
koputage klotsiga kergelt mööda lauda ja paigaldage laua serv eelmise rea serva külge. 
MÄRKUS: laudade rida peab vabalt alla minema. Ärge suruge seda jõuga maha. Libistage kiil uue 
laua alla ja korrake kogu toimingut, kuni kogu rida on paigaldatud. Lõpus eemaldage kiil ja 
kinnitage kogu rida. 
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Joonis 13, 14 Juhul kui sein, millest te alustate, on ebaühtlane, tuleb distantsikiil eemaldada, lükata 
põrandalaud vastu seina ja joonistada seina täpne kontuur laudade esimesele reale (kasutage 
pliiatsit, asetades selle seinast kindlale kaugusele, võite pliiatsi kinnitada väiksele puuklotsile). 
Mõõtmisel on vaja arvesse võtta, et ruumi esimese ja viimase lauarea laius peab olema vähemalt 50 
mm. 
Võtke põranda paigaldatud osa lahti. Demonteerimist tuleb alati teha paigaldamisele täpselt 
vastupidises järjekorras. Viimasena paigaldatud rea eemaldamiseks haarake sellest eespoolt kinni ja 
tõstke see üles sellele samal ajal õrnalt vajutades või ühendustele koputades. Otste lahtivõtmiseks 
tõstke viimase laua parem ots üles ja liigutage seda paremale poole. Lõigake esimese rea 
parketilauad märgitud seinakontuuri järgi ja paigaldage lauad uuesti. Paigutage distantsikiilud uuesti 
seina ja põranda vahele. 
Joonis 15 Torude jaoks mõeldud ava läbimõõt peab olema 20 cm suurem kui torude läbimõõt. 
Joonis 16 Viimane laudade rida - uksega. Kõigepealt asetage maha alusmaterjal ja parketilaudade 
jäägid (lõiked), et määrata põranda tegelik kõrgus. Seejärel saagige ukseraam. Sellisel juhul 
paigaldage lauad risti (otsa või servaga). Eemaldage peitli abil laua otsast või servast lukustus 
(joonis 18 а), aga lukustusprofiili sisse (soonde) pange liimi ning seejärel lükake laud sisse. Juhul 
kui tegemist on laua otstega: kaitske servi paigaldusklotsiga ja lööge haamriga õrnalt vastu klotsi 
(joonis 18 d). 
Joonis 17 а, b, с, d Viimane rida - ilma ukseta. Lõigake sobiva pikkusega lauatükk. Arvestage laua 
minimaalset lubatud laiust ja nõutud kaugust seinast. Pange esmalt kogu rida kokku ja seejärel 
kinnitage see ülejäänud juba paigaldatud põranda külge. 
Joonis 18 а-е Viimane rida pikas ruumis. Sellisel juhul võib iga laua eraldi paigaldada. Eemaldage 
ettevaatlikult laua otsast lukustusserv ja kandke peale liim. Järgmine laud tuleb paigaldada eelneva 
kõrvale minimaalse vahega. Otste ühendamiseks kasutage klotsi, lüües sellele õrnalt haamriga. 
Viige paigaldus lõpuni, lisades distantsikiilud. Eemaldage need alles siis, kui liim on kuivanud. 

Tööde lõpetamine 
Põrandat võib kasutada kohe pärast parketi paigaldamist, kuid alguses tuleks vältida liimiga kohti, 
kuni liim on kuivanud. Pärast paigaldamist eemaldage distantsikiilud ja seejärel võib alustada 
põrandaliistude paigaldamist. Pidage meeles, et põrandaliistud ei tohi põrandale survet avaldada. 
Samuti ei tohi põrandaliiste kinnitada parketi peale. 

PÕRANDA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE 
Ennetav hooldus 
• Kindlasti tuleb kasutada põrandamatte. Vee ja liiva segu tekitab põranda intensiivsel kasutamisel 
samasuguse efekti nagu põranda puhastamine liivapaberiga. Veenduge, et: 

-  matid on piisavalt suured, st koguvad kokku jalanõudest tuleva liiva ja vee; 
-  liiv ja vesi ei tungi läbi mati ja matt täidab oma ülesannet hästi; 
-  hoidke matid puhtad ja aeg-ajalt vahetage need välja. 

• Kasutage hõõrdkatteid - pehmest materjalist katteid, mis kleebitakse toolide ja muude 
mööbliesemete jalgade alla, et kaitsta põranda pinda kriimustuste eest. Veenduge, et ostetud katted 
on spetsiaalselt valmistatud puitpõrandate kaitsmiseks. PVC-pindade kaitsmiseks mõeldud katted 
võivad puitpõrandat kahjustada. 
• Põrandale ei tohi lasta vett. Juhuslikult põrandale sattunud vedelik tuleb kohe ära koristada. 
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• Ruumi nõutav õhuniiskus parketi paigaldamise aga ka hilisema kasutamise ajal peab olema 
ligikaudu 30-60% (tõhusa õhuniisutussüsteemi kasutamine võimaldab hoida nõutud niiskustaset 
kogu kütteperioodi vältel); 
• Talvel, kui ruume köetakse, langeb suhteline õhuniiskus nii madalale, et parkett võib liigselt 
kuivada. Õhuniiskuse nõutava taseme hoidmiseks võib soetada õhuniisutaja. 

Lakitud põrandad 
Kõige olulisem põrandapinna kaitse on pindmine vastupidav UV-lakk. Seetõttu peate hoolitsema 
selle eest, et hoida seda kihti heas seisukorras maksimaalselt pika aja jooksul. 

Puhastamine ja hooldus 
Igapäevase hoolduse käigus tuleb põrandat puhastada tolmuimeja või harjaga. Igasugust 
puitpõrandat tuleb regulaarselt puhastada korralikult väljaväänatud niiske lapiga, millele on lisatud 
sobivat pesuvahendit. Lakitud parkettpõranda hooldamiseks tuleb kasutada alati spetsiaalselt 
LAKITUD PÕRANDATELE mõeldud puhastusvahendit, järgides selle etiketil toodud 
kasutusjuhiseid. 

Õliga töödeldud põrandad 
Õliga immutatud parkett loob teie korteris erilise ja looduslähedase õhkkonna. 
Et saaksite sellisest põrandast pikki aastaid rõõmu tunda, tuleb selle eest algusest peale jooksvalt 
hoolitseda. 
Aja jooksul põranda kulumiskindlus suureneb, sest õige hoolduse korral moodustub põranda 
pinnale kaitsekiht, tänu millele muutub parkett mustuse suhtes vastupidavaks. 

Puhastamine ja hooldus 
Õliga töödeldud parketi hooldamiseks tuleb alati kasutada ÕLIKATTEGA PÕRANDALE mõeldud 
puhastusvahendit, järgides nende etiketil toodud kasutusjuhiseid. 
Vastav teave hoolduse ja puhastamise kohta (sobivate vahendite kasutamine ja annustamine) on 
saadaval vastavate vahendite etikettidel. 

Kaebused 
Enne paigaldamist tuleb kõik parketilauad hoolikalt üle kontrollida. Nähtavate vigastustega 
parketilaudade paigaldamise korral kaebusi ei aktsepteerita (sellele tootjagarantii ei kehti!). Juhul 
kui parketil on transpordist tulenevad kahjustused, saab kaebuse esitada seitsme päeva jooksul 
alates tarnekuupäevast ja enne põranda paigaldamist.  
Tootja ei võta kasutamata materjale tagasi. 
Tootja jätab endale õiguse teha juhendisse muudatusi. 
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