Click-süsteemiga LVT põrandakatete paigaldusjuhend

ONEFLOR Rigid 30 – 55 ja Solide Click 30 - 55
3L TripleLock ja Click 4U lukustusühenduste paigaldamine kasutades
kummist haamrit
1. PAIGALDUSMUSTER JA VAJALIKUD TÖÖRIISTAD
Põrandakate paigaldatakse nn tellisseina mustrisse nihutades kõrvuti asetsevate
plankude otsi poole plangu pikkuse võrra. Vajalikud tööriistad: paigalduskiilud, kummist
haamer, vaibanuga, nurgik, pliiats.
2. ESIMESE PLANGU PAIGALDAMINE
Paigalduse õnnestumiseks on eriti oluline, et esimene rida oleks paigaldatud sirgelt.
Esimese rea sirgsuse tagamiseks tuleb paigaldada vaheldumisi esimese ja teise rea
planke – seda ainult esimese ja teise rea ulatuses (vt joonis 1). Alusta paigaldust
lühemaks lõigatud planguga (nr. 1) ja suru see vastu seina (paigalduskiilude abil saad
tagada sobiva vahe seina ja põrandakatte vahele).
3. TEISE PLANGU PAIGALDAMINE
Järgmisena paigalda täispikkuses plank (joonis 1, plank nr 2). Kasutades Click4U
lukustussüsteemi, ühenda plangu nr 2 pikem külg plangu nr 1 pikema küljega. Surudes
kergelt plangule nr 2, lase sellel alla vajuda. Kontrolli, et plankude vahele ei jääks
pragusid ega omavahelisi kõrguste erinevusi.
4. KOLMANDA PLANGU PIKEMA KÜLJE PAIGALDAMINE
Võta järgmine täispikkuses plank (joonis 1, plank nr. 3). Korrates eelmiseid võtteid,
asetage plangu nr 3 pikem külg plangu nr 2 pikemasse külge. Seejärel libistage planku nr
3 vasakule, kuni plangu lühem külg on tihedalt ühendatud vastu plangu nr 1 lühemat
külge.
5. KOLMANDA PLANGU LÜHEMA KÜLJE PAIGALDAMINE (osa I)
Kasutades 3L Triplelock lukustussüsteemi, vajutage plangu nr 3 lühem külg alla selliselt,
et see sobituks hästi plangu nr 1 lühema küljega.
6. KOLMANDA PLANGU LÜHEMA KÜLJE PAIGALDAMINE (osa II)
Kasutades kummist haamrit ühendage kergete löökidega paigaldatava laua lühem külg.
Kummihaamri kasutamine tagab laudade lühemate külgede 3x lukustuse.
7. ESIMESE JA TEISE REA LÕPETAMINE
Eksimuste vältimiseks jätkake vaheldumisi rea 1 ja rea 2 plankude paigaldamist. Alates
reast nr 3 ei ole vaja enam planke erinevate ridade vahel vaheldumisi paigaldada.
Paigaldage järgnevad read alustades plangu pikema külje nurga all paigaldamisest, laske
plangul alla vajuda ning seejärel ühendage nurga all järgmise laua pikem külg eelmise

rea pikema küljega. Libistage lauda vasakule, kuni laua lühem külg on vastu eelmise laua
lühemat külge. Seejärel laske laual alla vajuda ning kontrollige, et laudade lühemate
külgede ühendused oleksid kohakuti. Seejärel lukustage laudade lühemad küljed
omavahel kasutades kummihaamrit.
8. PLANKUDE ÜHENDUSTE KONTROLLIMINE
Töö edenedes ärge unustage kasutada plankude lühemate külgede lukustamiseks
kummihaamrit.
9. PAIGALDUSE LÕPETAMINE
Paigaldustööde lõppedes eemalda paigalduskiilud ja paigalda põrandaliistud.
10. PIKEMA KÜLJE LAHTIVÕTMINE
Kergitage ülesse lahtivõetava rea väline äär, kasutades sarnast nurka nagu plankude
paigaldamiselgi. Seejärel tõmmake lahtivõetav rida ettevaatlikult teistest ridadest
eemale.
11. PLANGU LÜHEMA KÜLJE LAHTIVÕTMINE
Plankude otsaühendused saab lahti nihutades planke horisontaalsuunaliselt üksteise
suhtes eri suundades, kuni plankude otsad on täielikult lahti. Ärge võtke plankude
lühemaid külgi (otsaühendusi) lahti neid nurga all painutades – selliselt kahjustate
otsaühendusi.

