Vielaris parketi paigaldusjuhend

*Vielaris

Mansion Waves parketi paigaldus nõuab häid tehnilisi teadmisi ja tuleb
paigaldada professionaalsete paigaldajate poolt. Ebaprofessionaalne paigaldus võib
põhjustada paigaldusvigu, mille kõrvaldamine on kulukas või vajab materjali osalist või
täielikku vahetust.
TOOTE KASUTUSALA
Vielaris Mansion Waves parkett sobib paigaldamiseks:
• liimituna aluspinnale;
• betoon või vineer aluspõrandale, millel on tagatud pinna tugevus ja välistatud läbivajumine;
• põrandaküttega aluspõrandale.
Vielaris Mansion Waves parkett ei sobi paigaldamiseks niisketesse ruumidesse. Ebasobivatesse
sisekliima tingimustesse paigaldatud materjalile ei kehti tootjagarantii.

* Enne

paigaldust on oluline põhjalikult tutvuda materjali paigaldusjuhendiga.
Paigaldusvigade ilmnemisel ei kehti tootjapoolne garantii.

PAIGALDUS UUSEHITISSE
Parketi paigaldus tuleb teostada viimaste tööde seas, et vältida võimalikku paigaldatud parketi
mehaanilist kahjustumist või muudest töödest tingitud ebasoodsate sisekliima tingimuste tekkimist.
Enne materjali paigaldamist kontrollige, et:
• hoonele on paigaldatud kõik aknad ja välisuksed.
• hoones on lõpetatud kõik tööd, mis võivad oluliselt mõjutada sisekliima tingimuste kiiret
muutumist (näiteks betooni- ja ladumistööd, kipsi- krohvi-, ja värvimistööd ja muud märjad tööd).
Enne põrandakatte paigaldamist veenduge, et eelnimetatud tööd on valmis ja möödunud on
piisav kuivamisaeg.
• 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%.
Soovitatavalt kasutada aluspõrandal niiskustõket (nt. Wakol Primer).
• hoonel peab olema paigaldatud vihmaveetorud ja drenaaž, mis juhib vihmavee hoonest eemale.
• hoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed on testitud ja töökorras enne põrandakatte
paigaldamist, et vältida ebasoodsate sisekliima tingimuste esinemist või tingimuste järsku
muutust.
• põrandakütte süsteem peab olema testitud enne parketi paigaldusega alustamist ja peab olema
töös vähemalt 2 nädalat enne parketi paigaldust. Põrandaküte tuleb 24 tundi enne paigaldust
paigaldatavas ruumis välja lülitada.
• aluspõranda ettevalmistused on piisavad paigalduse alustamiseks.

PAIGALDUS RENOVEERITAVAS HOONES
Paigalduseelsed tingimused renoveeritavas hoones on samad mis uusehitise korral.
Paigalduse ajaks eemaldage paigaldatavast ruumist kõik mööbel, kunstiteosed ja muud
paigaldust segavad väärisesemed.
Eemaldage paigaldatavast ruumist vana põrandakate, kõik põrandaliistud ja üleminekud.
Pöörake tähelepanu parketi paigaldusele uste juures ning teostage vajalikud mõõtmised ja lõiked,
et parketi paigaldus ukse lengi alla oleks võimalik. Kasutage parketi tükki, et mõõta korrektne
lõike kõrgus.
Parketi paigaldamisel vanale põrandakütte süsteemile tuleb veenduda, et süsteem on täielikult
töökorras ja ei põhjusta kasutamise käigus normatiividega vastuolus oleva liigse soojuse

kandumist parketile. Soovituslik on probleemide vältimiseks kaasata spetsialisti abi. Lülitage
paigaldataval alal põrandaküte välja 24 tundi enne tööde algust.

SISEKLIIMA
Hoone sisekliima peab vastama tingimustele nii paigalduse ajal, kui hilisema ekspluatatsiooni
käigus.
• Ruumi suhteline õhuniiskus 40-60%
• Ruumi õhutemperatuur 18-24°C
• Parketi pinnatemperatuur ei tohi kunagi ületada 27°C
Materjali ei tohi objektile tarnida, kui eelnimetatud sisekliima tingimused ei ole täidetud.
Korrektseid sisekliima tingimusi tuleb säilitada nii paigalduse kui ka hilisema ekspluatatsiooni
käigus, et tagada materjali parim toimimine ja stabiilsus.
Kui sisekliima tingimused vastavad normidele, siis võib materjali objektile transportida.
Ladustage parketipakid teineteise suhtes risti, et pakkide vahel oleks tagatud võimalikult hea
õhu liikumine
Ladustage materjal kinnistes pakendites ja avage pakid alles paigaldamise käigus. Ärge jätke
lahtiseid pakke seisma.
PUIDU STRUKTUUR JA TONAALSUS
Puit on looduslik materjal ja parketil võib esineda puusüü ja toonierinevusi vastavalt erinevatele
selektsioonidele. Ühetaoliste mustrite ja tonaalsuse ühte ruumi ossa grupeerumise vältimiseks,
tuleb materjali osade kaupa paigaldamise käigus lahti võtta, kontrollida ja sorteerida, et tagada
materjali ühtlesem jaotumine ruumis. Kui materjal on paigaldatud, siis loetakse materjal kliendi
poolt aksepteerituks ja tehas materjali ei asenda.

ALUSPÕRANDA ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS
Enne materjali paigaldust tuleb kontrollida aluspõranda seisukorda, vastavust nõuetele ja
veenduda, et on tehtud vajalikud paigalduseelsed ettevalmistused.
Aluspõrandad peavad olema puhtad, kuivad, ei esine läbivajumisi ja tasased (2 meetrise latiga
mõõtes ei tohi ebatasasus olla suurem kui 2 mm).
Mõõtke betoonist aluspõrandate niiskussisaldust ja veenduge, et see ei ületa lubatud suhtelist
niiskust (RH%) pinnalt mõõtes 75% ja 2,5-7,5 cm sügavuselt mõõdetuna 85%. Soovitatavalt
kasutada aluspõrandal niiskustõket (nt. Wakol Primer).
Vineerist aluspõrand peab vastama RYL standarditele. Vineer peab olema kindlalt kinnitatud, ei
tohi olla pinnast väljaulatuvaid kinnitusvahendeid ning astudes ei tohi olla läbivajumisi või tekkida
häält.
Aluspõranda vineeri niiskuse kaaluprotsent ei tohi olla suurem kui 12% ja aluspõranda vineeri ja
parketi niiskuse kaaluprotsendi erinevus ei tohi olla suurem kui 4%.
Määrake mustri asetus ja suund ruumis. Tavapäraselt asetub muster mööda ruumi pikitelge, kuid
aluseks võib võtta ka muud hoone või paigaldatava ruumi üldised tegurid (nt. kamin või sissepääs
ruumi).
Põhjalik ettevalmistus ja läbimõeldud mustri asetus ruumis on aluseks Vielaris Mansion Waves
mustri paigaldamiseks. Jälgige mustrit ja selle joondust, et vältida vigade tekkimist, mis järgmiste
ridade paigaldusel hakkavad võimenduma.
Kui mustri alguspunkt on leitud, siis alustage paigaldust mustri keskmisest osast ja seejärel
paigaldage mustri ääretükid.
Valmistage ette parketi ja veedri pakid. Mansion Waves ääretükid on toodetud kahe eri profiiliga, et
ühed ääretüki sulund sobiks mustri vasakule küljele ja teised ääretüki sulund sobiks mustri
paremale küljele. Eraldage parema- ja vasaku külje ääretükid teineteisest ja asetage paigaldamise
ajal vastavalt oma paremale ja vasakule küljele. Eelnevalt kinnitage ääretükkidele ka veedrid.
Katke liimiga mõistlik ala põrandast kus parketi paigaldust alustate, arvestades liimitootja juhistes
toodud liimi töödeldavuse aega. Kasutage spetsiaalsetl parketiliimi, mille sobivuses olete enne
paigaldusega alsutamist veendunud, tutvudes põhjalikult liimitootja kasutusjuhendiga (nt. Wakol
parketiliim). Võtke mustri keskmine tükk, kontrollige paigaldatavat detiali visuaalselt ja seejärel

asetage oma kohale põrandal. Seejärel kontrollige ja paigaldage mustri ääretükid. Kontrollige, et
tükid on omavahel korrektselt koos ja joondatud. Jätkake paigaldusega valitud suunas, mis on
materjali paigalduseks sobivaim, arvestades ruumi spetsiifikat.
Paigalduse käigus jälgige, et liim ei satu parketi soonde, mis võib hiljem tekitada raskusi materjali
kokku sobitumisel. Liimi sattumisel parketi pinnale eemaldage see koheselt vastavalt liimitootja
juhistele, et vältida püsivaid liimijälgesid parketil.
Väga ebastabiilse niiskuse ja temperatuuriga kliimas või suure paigaldatava ala korral (ruum
suurem kui 800 m2), tuleb arvestada suuremate paisuvuukidega.

PAISUVUUGID
Puit paisub ja tõmbub kokku vastavalt ümbritsevale temperatuuri ja niiskuse tingimustele. Puidu
loomuliku liikumise võimaldamiseks tuleb jätta parketi perimeetrisse (seinte ääres ja üleminekutel
teisele põrandakattele) 10-15 mm paisuvuugid. Samuti tuleb 10-15 mm vuugid jätta kõigi muude
takistuste juures nagu näiteks trepid, käsipuud, seinakapid, postid, torud, uksed ja uksepakud jms.
Parketi viimase rea paigaldamisel tehke lõige nii, et parketi ja seina vahele jääks vähemalt 10 mm
paisuvuuk.

PAIGALDUSE LÕPETAMINE
Puhastage põrand põhjalikuld pärast paigaldust ja seejärel paigaldage põrandaliistud ja
üleminekud. Veenduge, et põrandaliistud on kinnitatud seinale mitte põrandale. Oodake 24 tundi
enne ruumi möbleerimist. Parketi paigaldamisel põrandaküttele, oodake vähemalt 24 tundi (või
vastavalt liimitootja juhistes toodud liimi valmimise ajale) enne, kui lülitate põrandakütte uuesti
sisse. Tõstke põrandakütte temperatuuri 2°C haaval. Põrandakütte temperatuur peab olema
termostaadiga reguleeritav ja kontrollitav. Veenduge, et parketi pinnatemperatuur ei ületaks 27 °C.

*Vielaris Mansion Waves parketi muster

