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Aluspinna tasasus, siledus ja niiskustase peab vastama üldistele kvaliteedinõuetele (Sisetööde RYL 2013).
Enne katte paigaldamist tuleb mõõta betoonaluspinna suhtelist niiskust vastavalt kehtivatele
juhenditele. Betoonaluspinna suhteline niiskus võib olla max 85% RH mõõtmissügavusel A ja betooni
ja/või tasanduskihi pinnal ja 1...3 cm sügavusel max 75% RH. Temperatuurid mõõtmise ning paigalduse
ajal ja pärast seda peavad olema samad, et saada usaldusväärseid mõõtmistulemusi. Mõõtmistulemused
peavad olema kirjalikult dokumenteeritud.
Põrandakatet võib paigaldada tootja poolt heaks kiidetud liimidega: BOSTIC POWER ELASTIC, BOSTIC
NIBOFLOOR S800, BOSTIC MIPLAFIX 800. Liimimine teostatakse vastavalt liimitootja juhenditele.
Liimimisel arvesta asjaoluga, et liimi lahtiolekuaeg sõltub paljuski liimi tüübist, liimi kogusest, aluspinna
imavusest ja tingimustest ruumis. Kasuta sobivat liimikammi. Põrandakatet ei tohi paigaldada
olemasoleva põrandakatte peale.
Plaate lõigatakse mõõtu terava vaibanoaga ja lõikamise suunamiseks võib kasutada teise plaadi serva.
Halvasti imavatele aluspindadele paigaldades tuleb arvestada, et tasanduskihi paksus oleks piisav.
Sellistel juhtudel on nõutav vähemalt 2 mm paksune tasanduskiht, et see moodustaks piisavalt tasase,
tugeva ja ühtlaselt imava kihi. Enne põrandakatte kinnitamist peab tagama, et ka viimased tasanduskihid
on jõudnud piisavalt kuivada. Aluspinna, materjalide ja õhu temperatuur peab olema vähemalt +18°C ja
õhu suhteline niiskus vahemikus 35 – 60 %RH.
Põrandaküttega põrandakonstruktsioonides võib põrandakatte alla kondenseeruda niiskus või
põrandakonstruktsiooni suhteline niiskus tõusta kriitiliselt kõrgeks, kui põrandakatte temperatuur
langeb põrandakonstruktsiooni temperatuurist madalamaks. Seetõttu peab vältima põrandate liigset
kütmist. Piisavalt aegsasti enne paigaldustööde algust põranda temperatuuri alandatakse, et see vastaks
nõutud paigaldustingimustele. Temperatuuri võib tõsta uuesti nädala möödumisel paigaldustööde
lõppemisest ning seda järk-järgult. Tähtis on, et temperatuur ei tohi tõusta üle + 28°C.
Puidust või plaadist aluspõrandad: plaataluse niiskus peab olema ühtlustatud vastavalt tootja
juhenditele, et niiskuse muutumisest juhtuv plaataluse „elamine“ oleks võimalikult minimaalne.
Toonierinevuste vältimiseks kasuta samas ruumis vaid sama partii/tooninumbriga materjale.
Paigaldatud põrandakate tuleb üle rullida põrandarulliga, kuni liimikiht on veel kuivamata. Põrandarulli
kaal 50 – 70 kg. Rullimisega hoitakse ära liimikammi poolt jäetud jälgede esiletuleku katte pinnal ja
käimise ning mööbliesemete survejäljed valmis põrandapinnal. Väldi värskelt liimitud kattel käimist ja
möbleerimist.
Pärast paigaldamist kaitse põrand hoolikalt kasutades selleks ette nähtud kaitsematerjali.
Kaitsematerjali paanid teibitakse kinni üksteisega – ära kinnita kaitsematerjali paane põrandakatte
külge!
Tootja ei vastuta põrandakatte toimivuse eest, kui eespool kirjeldatud nõuetest ei peeta kinni.

