
ONEFLOR ECOLAY 55, ECOLAY 70 PAIGALDUS JA 
HOOLDUSJUHEND 

Loose Lay Tile (LLT) – lahtiselt paigaldatavad plaadid ja plangud 
 
ÜLDIST 
Hea lõpptulemuse tagamiseks järgi käesoleva juhendi nõudeid.  
Oneflor põrandakatted on ettenähtud kasutamiseks köetavates siseruumides, mille temperatuur 
on + 18 … +25°C. Põrandakatet ei tohi paigaldada välistingimustesse.  
Ecolay plaate peab hoidma paigaldatavas ruumis vähemalt 48 tundi enne paigaldustööde 
algust. Puhasta aluspõrand hoolikalt ja eemalda lahtine mustus ning muud ained, mis võivad 
kahjustada põrandaplaate või takistada paigaldust. Toonierinevuste tasandamiseks on 
soovitatav eri pakendite plaate omavahel segada.  
Ladusta materjalid tasasel alusel ja eemal otsesest päikesevalgusest, küttesüsteemidest ning 
õhukonditsioneeridest.  
ECOLAY 55, ECOLAY 70 paigaldatakse aluspõrandale lahtiselt.  
 
ALUSPÕRANDAD 
Tagamaks head lõpptulemust tuleb aluspinna ettevalmistused teha hoolikalt. Aluspinna karedus 
või ebatasasus võib peegelduda läbi paigaldatud pinnakatte. Ebatasane aluspind võib 
põhjustada katte läbivajumist, ebaühtlast kulumist või ühenduskohtade kahjustumist. Kõik 
aluspinna remont- ja tasandustööd tuleb teha tsementpõhjaliste tasandussegudega, mis on 
stabiilsed ja vastupidavad niiskusele.   
 
A. BETOONALUSPÕRANDAD 
Betoonist aluspõrand peab olema kuiv ja tasane ning tolmuvaba. Samuti peab olema puhas 
lahustitest, värvidest, vahadest, õlidest, bituumenipõhjalistest tihendusainetest ning muudest 
põrandakatet kahjustada võivatest ainetest.  
Aluspind peab olema kõva ja tihe, tolmuvaba ning ei tohi kooruda lahti.  
Uued betoonpõrandad peavad olema täielikult kuivanud. Betoonpõranda suhteline niiskus 
mõõtmissügavusel A 85% RH ja pinnal ning 1-3 cm sügavusel 75% RH.  
Kontrolli aluspinna tasasust joonlaua või sirge latiga. Aluspinna ebatasasus võib olla max 3 mm 
/ 2 m kohta.  
 
Põrandakate sobib köetavatele aluspõrandatele. Põrandakütte max temperatuur võib olla 
põrandakatte pinnalt mõõdetuna +27°C.  
Põrandaküttele paigaldades temperatuur langetatakse +20°-ni ja tõstetakse tagasi 
kasutustemperaturile paari päeva möödudes.  
 
B. VANAD ALUSPÕRANDAD 
1. Oneflor ECOLAY 55/ECOLAY 70 põrandakatet võib paigaldada enamlevinud põrandakatete 
peale nagu linoleum, pvc, keraamilised plaadid – eelduseks on, et aluspind on tasane või 
võimaldab tasandamist.  
2. Keraamiliste plaatide sügavad vuugikohad tuleb tasandada sobivate tasandussegudega.  
3. Juhul, kui olemasolev põrandakate on elastne ning reljeefse mustriga, tuleb see vajadusel 
tasandada sobiva tasandusseguga või kate eemaldada. Vaipkatted ning suure elastsusega 
vinüülkatted ja mitmekihilised vinüülkatted ei sobi aluspõrandaks.  
4. ECOLAY 55/ECOLAY 70 põrandakatted on piisava paksusega (5,0 mm) ja piisavalt jäigad 
ning seetõttu võib neid paigaldada ka otse olemasolevate keraamiliste plaatide peale ilma, et 
me peaksime keraamiliste plaatide vuuke tasandama. Sellise paigalduse puhul tuleb arvestada 



asjaoluga, et plaatide vuugid võivad sattuda kohakuti keraamiliste plaatide vuukidega ja seetõttu 
võib tekkida plaatide ühenduskohtades väikene kõrguste erinevus, mis on lubatav.   
 
PAIGALDUS 
Planeeri paigaldus varakult, et vältida kitsaid ribasid või liiga lühikeseks lõigatud plaate seinte ja 
uste läheduses. Mõõda ruumi laius ja arvuta, mitu täisrida plaate ruumi mõõtmetega sobib ja kui 
laiaks jääb viimane rida. Vajadusel korrigeeri alustusrida, lõigates selle sovivasse mõõtu. Tee 
sama mõõtmine ka ruumi pikisuunas.  
Paigalda põrandaplaadid tihedalt üksteise vastu.  
Väiksemate ruumide puhul (mõõtmed alla 10x10 m) paigalda plaadid tihedalt vastu seina. 
Lahtistes kohtades (ukseavad; avatud planeeringuga kohad) kasuta plaatide fikseerimiseks kas 
kahepoolset teipi või fiksaatorliimi (mitte kaugemal, kui 500 mm  paigaldusäärest).  
Suuremate ruumide puhul (üle 10x10 m) jäta põrandakatte ja seina vahele 2-5 mm laiune 
deformatsioonivuuk, mida saad hiljem katta sokliliistuga. Lisaks jäta 5 mm laiune 
deformatsioonivuuk iga 10 jm tagant. Jäta piisav deformatsioonivuuk kõikide takistuste ümber 
(torude läbiviigud jms.). Deformatsioonivuuk kaetakse hiljem sobiva liistuga.  
Suure käimiskoormusega kohtades või aladel, kus liigutatakse raskeid esemeid (mööbel, 
külmikud) on soovituslik plaatide fikseerimiseks kasutada fiksaatorliimi.  
 
Plaate saab sobivasse mõõtu lõigata vaibanoaga. Tee sisselõige plaati plaadi pealt ja murra 
plaati kergelt painutades. Plaatide tehaseküljed jäta vastakuti. Lõigatud küljed paiguta seinte 
äärtesse.   
Plaadid võid paigaldada nn maleruutu või plaatide külgesid nihutades 1/3 kuni poole osas.  
Plangud paigaldatakse plankude otsi nihutades ca ¼ plangu pikkuse võrra (sarnaselt 
laudparkettide paigaldusega).  
 
Kaitse paigaldatud põrandad ehitusprahi eest selleks sobiva kattematerjaliga. Ära kinnita 
kaitsematerjali teibiga põrandakatte külge.  
 
PÄRAST PAIGALDUST 
Eemalda lahtine mustus kuiva lapi või tolmuimejaga. Ära jäta põrandapinda pärast hooldamist 
märjaks. Kinnitunud mustuse eemaldamiseks kasuta niisket moppi ja neutraalset puhastusainet. 
Ära kasuta abrasiivseid puhastusaineid.  
Kasuta mööbliesemete jälgade all vildist kaitseid. Ära lohista raskeid mööbliesemeid 
põrandakattel – kaitse põrand kattes selle sobiva materjaliga.    
 
HOOLDUS  
Puhasta põrandat regulaarselt. Lahtise mustuse eemaldamiseks kasuta kuiva moppi või 
tolmuimejat. Väldi märgade puhastusmeetodite kasutamist, kuna puhastusained ja liigne vesi 
võivad sattuda vuukide kaudu põrandakatte alla.  
Hooldavate ainete kasutamine puhastamises on soovitatav. Põrandat võib vahatada selleks 
sobivate vahadega.  
Väldi keemiliste ainete sattumist põrandale. Eemalda kemikaalid koheselt nende sattumisel 
põrandale kas kuiva või alkoholiga niisutatud lapiga. Ära kasuta selleks lahusteid ega atsetooni.  
Eriti suured temperatuurimuutused võivad põhjustada plaatide vahelisi pragusid, äärte 
üleskerkimist või põrandakatte värvitooni tuhmumist.  
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