GRANORTE VINÜÜLKORGI PAIGALDUSJUHEND
Enne ujuvate vinüülkorkpõrandate paigaldamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Aklimatiseerimine
Enne paigaldamist hoidke ujuvaid vinüülkorkpõrandaid avamata pakendis toatemperatuuril vähemalt 48
tundi. Avage pakendid alles vahetult enne paigaldamise alustamist.
Paigaldamiseks sobib normaalne toatemperatuur, mitte alla 16° C, ja suhteline õhuniiskus vahemikus 45…
65%.
Aluspõrand
Aluspõrand peab olema täiesti kuiv, tugev, ühtlane ja puhas (kontrollige värskelt paigaldatud tasanduskihi ja
põrandakütte tasanduskihi niiskusesisaldust). Aluspõranda maksimaalne lubatud ebatasasus võib olla kuni
2 mm ühe meetri kohta. Esmalt paigaldage 0,2 mm paksune polüetüleenkile. Kile ülekate liitekohtades peab
olema umbes 20 cm ja kile peab umbes 3 cm ulatuses ulatuma üles seintele. Seejärel kinnitage kile
kleeplindiga. Kile kaitseb niiskuse eest ja aitab kaasa paneelide liikumisele sisekliima muutumisel.
Eemaldage põrandalt kõik pehmed vaibad. Põrandapaneelid võib paigaldada sellistele olemasolevatele
põrandapindadele nagu puit, linoleum, vinüül jne. Vanad põrandapaneelid tuleb kinni naelutada ja kui
põrand on ikka veel ebatasane, kasutage sobivat täitematerjali.
Kuna GFIX-elementidesse on müraisolatsioon juba sisse integreeritud, ei ole täiendavaid meetmeid vaja
rakendada – see ei annaks mingeid tulemusi ja võib hoopis muuta aluspõranda liiga pehmeks.
Paigaldamise planeerimine
Enne paigaldamise alustamist kontrollige paneelid üle. Kui leiate defektiga paneeli, siis ärge seda
paigaldage.
Soovitame paneelid paigaldada ruumi suhtes pikisuunas või valguse langemise sihis.
Jätke seinte äärde ning torude ja ukseavade ümber umbes 10…15 mm laiune paisumisruum.
Paisumisruumi võib katta sobivate liistudega.
Vajalikud tööriistad
Saag, pliiats, mõõdulint, distantskiilud, sõrgkang, puitklots ja haamer.
Paigaldamine
Esimene rida
Tänu patenteeritud liimivabale Uniclic-tappliitele on paigaldamine kiire ja lihtne. Alustage põranda
paigaldamist ühest nurgast, liikudes paremalt vasakule. Asetage esimene paneel nii, et punniga serv jääb
seina poole. Ärge unustage distantskiilusid (piisava paisumisruumi tagamiseks saagige maha nende
paneelide pikkade külgede punnid, mis lähevad vastu seina). Suruge pöörates paneeli punn eelmise paneeli
soonde 20…30-kraadise nurga all, kuni mõlema paneeli lühemad küljed lukustuvad kokku. Paigaldage nii
esimese rea paar esimest paneeli. Kontrollige, et paneelid on üksteise suhtes korralikult joondatud. See on
väga oluline järgmiste ridade paigaldamiseks.
Esimese rea viimane paneel tuleb kindlasti mõõtu lõigata. Tükk peab olema vähemalt 30 cm pikk. Seetõttu
mõõtke enne põranda paigaldamist põranda laius ja vajadusel lõigake esimene paneel sobivasse mõõtu.
Ärge unustage paigaldada distantskiile korrapäraste vahede järel.
Järgmised read
Alustage teist rida eelmise rea viimasest paneelist järele jäänud tükiga, kui see on vähemalt 30 cm pikkune.
Vastasel korral kasutage uut paneeli, mis tuleb keskelt pooleks saagida. Suruge pöörates paneeli punn
eelmise rea paneeli soonde, kuni mõlemad paneelid lukustuvad kokku. Seejärel võtke uus paneel ja
paigaldage see eelmise rea paneeli soonde, jättes paneeli ja eelmise paneeli lühema külje vahele umbes 1
cm ruumi. Seejärel vajutage paneelile kuni teise rea kahe esimese paneeli lühemad küljed lukustuvad.
Paigaldage teise rea kolmas paneel. Paigaldage samade töövõtetega kõik read (ärge unustage paigaldada
distantskiile). Viimase rea paneelid peaksid olema minimaalselt 10 cm laiused. Seetõttu mõõtke enne
paigaldamise alustamist toa pikkus ja vajadusel kohandage esimese rea paneelide laiust.
Kui paneele on vaja ühendada horisontaalselt (ukseava, küttetoru), kasutage sõrgkangi ja haamrit. Pärast
põranda paigaldamist võite sellele kohe astuda. Eemaldage kõik distantskiilud. Paigaldage põrandaliistud.
Kinnitage põrandaliistud seina (mitte kunagi põranda!) külge.
Põrandaküte

Ujuvaid vinüülkorkpõrandaid võib paigaldada ka põrandaküttega ruumidesse. Sel juhul on eriti oluline tähele
panna, et põranda temperatuur ei tohi ületada 28° C. Ruumide kütmisel langeb suhteline õhuniiskus tihti alla
40% ja selle tulemusena võivad tekkida vahed. Õhu liigse kuivamise vältimiseks paigaldage niisutid.
Puhastamine
Põranda kuivpuhastamiseks sobib mopp, hari või tolmuimeja. Kuna tolm ja saast toimivad liivapaberina,
tuleb need kohe eemaldada. Vajadusel (kui põrand on rohkem määrdunud) puhastage põrandat märjalt
sobiva puhastusvahendiga.
Hooldamine
Kaitsekihi värskendamiseks on põrandat vaja aeg-ajalt hooldada. Esmalt puhastage põrand ja seejärel
kandke põrandale õhuke kiht soovitatud hooldustoodet.
Järgige täpselt ujuva vinüülkorkpõranda hooldusjuhiseid.
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