Wicanders parketi paigaldusjuhend

14 mm Wicloc parkett paigaldatakse ujuvpõrandana või liimituna aluspinnale.
Ujuvpaiugaldusel kinnitatakse parketilauad sulundliidese abil üksteise külge ning
ujuvpaigaldusel ei kinnitata parketilaudu aluspinna külge.

Enne paigaldamist

Enne paigaldamist loe käesolev juhend hoolikalt läbi. Uutes hoonetes tuleb ruume
konstruktsiooni niiskuse vähendamiseks enne põrandakatte paigaldamist piisavalt kütta ja
tuulutada, et tagada normatiivsed sisekliima niiskuse ja temperatuuri tingimused.

Tööriistad

Paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu: väikeste hammastega juhtlatiga ketassaag,
parketivasar, nuga, nurgik, vajadusel ka käsipuur, mõõdulint, harilik pliiats, puitkiilud.

Aluspõrand

Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja tugev ning vastama RYL 2013 normidele. Sobivateks
aluspindadeks on näiteks betoon, puitlaastplaat, vineer, kui järgitakse RYL tasasuse,
niiskuse ja temperatuuri norme. Parketi võib paigaldada ka sünteetilise või viltkatte peale.
Enne paigaldamist tuleb aluspind korralikult puhastada.
Betoonpinna suhteline niiskus peab olema alla 75%. Paigaldamise ajal peab ruumi
suhteline õhuniiskus olema 40-60% ning temperatuur 18-24℃. Ka pärast paigaldamist
tuleb temperatuuri ja niiskust kütte ja ventilatsiooni abil normatiivsel tasemel hoida.
Ebasoodsates temperatuuri ja õhuniiskuse oludes võivad puidus ilmneda pöördumatud
kõrvalekalded.

Aluse siledus

Kasuta vähemalt 2 m pikkust latti ning kontrolli hoolikalt üle kogu põranda ala. Kui
aluspinnal esineb 2 m kohta üle 2 mm suuruseid ebatasasusi, tuleb aluspind tasandada.
Ebatasane puitalus lihvitakse või hööveldatakse kuni normikohase tulemuseni.

Niiskusisolatsioon

Aluspõrandale tuleb laotada spetsiaalne parketi aluskate, mille servad asetatakse
vähemalt 200 mm võrra järgmise aluskatte kihi peale. Soovitame kasutada Tuplex
aluskatet, kus niiskus-, tasandus-, ja helitõkkefuntsioon on ühendatud ühes materjalis.

Põrandaküte

Põranda pinnatemperatuur ei tohi ületada 27℃. Põranda pinnatemperatuur alla 18℃ ja
üle 27℃ ning temperatuuri järsk muutumine võib tekitada puidus pöördumatuid
reaktsioone. Põrandakatte temperatuuri muutus ei tohi olla üle 5℃. ööpäevas. Puidu
omaduste tõttu ei soovitata paigaldada põrandakütte peale pöögi-, kase- ja
vahtraparketti.

Paisumisvuugid

Õhusniiskuse mõjul toimub puitpõranda kokkutõmbumine või paisumine. Seepärast tuleb
tavalistes eluruumides jätta parketi paigaldamisel põranda ja seinte vahele 10 mm laiune
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paisumisvuuk. Suuremate põrandate (laiemad kui 6 m) puhul tuleb paisumisvuuk jätta
1,5mm põranda iga laiusmeetri kohta (mõõdetakse parketitahvlite pikisuuna suhtes risti).
Näiteks 8 m laiuse põranda puhul tuleb igal pool jätta põranda ja seina vahele 12 mm
laiune paisumisvuuk.
Ka torude, lävepakkude, uksepiitade ja postide ümber tuleb jätta samasugune
paisumisvuuk. Kohta, kus põrand liitub teise põrandaga, jäetakse samuti paisumisvuuk.
Paisumisvuuk tuleb jätta ka siis, kui põranda laius on üle 12 m. Paisumisvuugi tegemiseks
paigaldatake seinte äärde (parketi ja seina vahele) puitkiilud. Kui parkett on paigaldatud,
tuleb kiilud eemaldada.

Paigaldussuund

Tavaliselt paigaldatakse parkett päevavalguse langemise suunas (s.t. akna suhtes piki).
Kui aga aluseks on laudpõrand, paigaldatakse parkett selle suhtes risti.

Paigaldamine
- Lauad paigaldatakse kinnitades need üksteise külge WicLoc ühenduste abil.

- Uksepiitade juures tuleb uksepiita saagida nii, et parketilaud mahuks koos aluskattega selle alla.
- Asetage aluspõrandale spetsiaalne alusmaterjal (nt. Tuplex aluskate).
- Hoia parketti 48h ruumis, kuhu see paigaldatakse ja ava pakend vahetult enne paigaldamist. Kõige
parem on paigaldada lauad ruumis langeva päevavalguse suunas. Kui aluspõranaks on lauadpõrand,
paigaldatakse lauad põrandalaudade suhtes risti. Pane esimene laud pika külje keeltapiga vastu
seina.
- Paigalda järgmise laua lühike külg eelmise suhtes nurga all ja aseta laud vastu põrandat.

- Sae viimane laud parajaks ja pane kohale. Alusta järgmist rida saagimisest üle jäänud lauaga,
-

mis ei ole lühem kui 30 cm.
Paigalda parketitahvlid selliselt, et põikisuunalised ühenduskohad oleksid kõrvutistes lauaridades
üksteistest vähemalt 0,5 m kaugusel.
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- Suru järgmise rea esimene laud väikese nurga all vastu eelmist lauda ja lase vastu põrandat.
Veendu, et eelmise rea laua soone põhi on puhas. Kui laudade vahele jääb väike pragu, koputa
ühenduskohale peopesaga.

- Pane paigalduskiil paigaldatud laua otsa alla

- Pane kõigepealt järgmise laua ots eelmise lauaga väikese nurga all kohale ja seejärel paigalda
pikem serv.

- Eemalda pagalduskiil ja koputa kiilu küljega laud kohale. Jälgi, et koputades ei vigastaks
sulundisüsteemi.

- Seina ja laua pika külje vahele on vaja asetada kiilud alles siis, kui näiteks 3. lauarida on
paigaldatud

Pea meeles:
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Puit on elav materjal ning iga parketilaud sisaldab puiduliikidele omaseid värvivarjundeid oma
oksakohtade ja puusüüga. Defektseid või kahjustada saanud parketilaudu ei tohi paigaldada ning
tuleb paigalduse käigus välja sorteerida. Defekti tuvastamisel palun pöörduge materjali müüja
poole. Defektse materjali paigaldamisel, ei vastuta tootja ega müüja sellega kaasnevate kahjude
eest. Paigaldamise käigus vigastatud materjali eest ei vastuta müüja vaid paigaldaja.

Torud ja muud takistused
Küttetorud vms. jaoks puuritakse tahvlisse auk puuriga, mille läbimõõt on vähemalt 20 mm suurem
kui toru läbimõõt. Pärast tahvli paigaldamist liimi välja saetud tükk uuesti tagasi ja kata toru
ümbritsev pragu äärikuga.

Viimane rida
Viimase rea parketilauad saetakse vajadusel kitsamaks, et parketilauad mahuksid eelviimase rea ja
seina vahele, arvestades vajalikku materjali liikumisruumi parketi ja seina vahel.

Viimistlemine
Eemalda kõik põrandat ümbritsevad kiilud ning kata paisumisviuugid liistudega, mis on laiemad kui
jäetud paiusmisvuugid. Ära suru liistu liiga tugevalt vastu põrandat, see võib takistada põranda vaba
liikumist.
Paigaldatud ruumides hilisemate tööde teostamisel, tuleb põrand katta ajutise kaitsva
kattematerjaliga (nt. Tuprotec), et vältida vigastusi põrandakatte pinnale. Uute hoonete puhul peaks
parketi paigaldamine olema viimaseks sisetööks. Soovi korral saad lisateavet parketi müüjalt.
NB! Parketitahvlid väljastatakse lakituna või õlitatuna kasutusvalmina. Pretensioonid võimalike
vigade kohta tuleb esitada toote müüjale enne materjali paigaldamist!
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