Granorte ujuvate korkpõrandate paigaldusjuhend
Projekteerimine
Põrandakatte projekteerimisel tuleb esmalt läbi mõelda, missuguse klassi ujuv
korkpõrand vastab põranda eeldatavale kasutamise intensiivsusele. Vastavuse
määramiseks vt Euroopa Standardeid: EN 685 Elastsed põrandakatted – Liigitus;
EN 14085 Elastsed põrandakatted – Ujuva paigaldusega põrandapaneelide
spetsifikatsioon.
Üldist
GFIX on uudne süsteem ujuvate korkpõrandate paigaldamiseks ilma liimita. GFIXsüsteemis kasutatakse paneelide ühendamiseks geniaalset patenteeritud Uniclic®
tappliite punni-soone tehnoloogiat. Võrreldes traditsiooniliste, liimitud ujuvpõrandate
paigaldamisega võimaldab GFIX-süsteem töötada 50% kiiremini ning kuna paigaldamisel
ei ole vaja kasutada liimi, siis on kogu tööprotsess lihtsam ja puhtam.
Niiskus
GFIX põhineb eeltöödeldud, veekindlal HDF-paneelil. Kuigi GFIX-süsteemi ujuv
korkpõrand on veekindel, ei sobi see kasutamiseks niisketesse ega aurustesse
ruumidesse. Ei sobi paigaldamiseks vannituppa, duširuumi, sauna ega teistesse kõrge
niiskusetasemega ruumidesse.
Aklimatiseerimine
Enne paigaldamist hoidke ujuvaid korkpõrandaid avamata pakendis toatemperatuuril
vähemalt 48 tundi. Avage pakendid alles vahetult enne paigaldamise alustamist.
Aluspõrand
Aluspõrand peab olema täiesti kuiv, tugev, ühtlane ja puhas. Aluspõranda maksimaalne
lubatud ebatasasus võib olla kuni 2 mm ühe meetri kohta. Betoonist aluspinnale ja
keraamilistele kahhelkividele, samuti aluspõrandatele, kus niiskusesisaldus võib tõusta,
tuleb esmalt paigaldada 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.
Eemaldage põrandalt kõik pehmed vaibad. Põrandapaneelid võib paigaldada sellistele
olemasolevatele põrandapindadele nagu puit, linoleum, vinüül jne.
Paigaldamise planeerimine
Enne paigaldamise alustamist kontrollige paneelid üle. Defekti märkamisel esitage kohe
kaebus tarnijale ja ärge seda paneeli paigaldage!
Kork on looduslik toode. Värvi- ja struktuurierinevused on loomulikud ning annavad
korgile iseloomuliku välisilme. Kõige meeldivama värvivarjundi saate siis, kui paigaldate
paneelid läbisegi.
Võimaluse korral paigaldage ühe ja sama partii paneelid ühte kohta.
Soovitame paneelid paigaldada ruumi suhtes pikisuunas või valguse langemise sihis.
Ärge kasutage tundlikke mustreid, sest sellisel puhul on oht, et paneelid võivad kõrgete
temperatuuride või intensiivse päikesevalguse mõjul pleekida.
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Uue põranda paigaldamisel vana puitpõranda peale paigaldage uus vanaga risti. Esmalt
mõõtke ruum üle. Kui viimase rea laius on alla 5 cm, saagige esimene ja viimane paneel
võrdse pikkusega.
Jätke seinte äärde ning torude ja ukseavade ümber umbes 10 mm laiune paisumisruum.
Paisumisruum tuleb jätta ka ruumides pindalaga üle 100 m², mille pikkus või laius on üle
10 m.
Vajalikud tööriistad ja tarvikud
- Niiskustõkkeks 0,2 mm paksune polüetüleenkile (vajadusel)
- Kleeplint
- Distantskiilud
- Haamer
- Eenduva servaga sõrgkang või muukraud (haamriga pealekoputamiseks)
- Puitklots
- Pliiats
- Mõõdulint
- Saag
- Tolmumask
- Kaitseprillid
Paigaldamine
Paigaldamiseks sobib normaalne toatemperatuur (18 °C) ja suhteline õhuniiskus
vahemikus 50…60%.
Paneeli saagimisel käsisaega peab paneeli dekoratiivne pool jääma ülespoole. Elektrisae
kasutamisel peab aga dekoratiivne pool jääma allapoole!
GFIX-süsteemi paneelide ühendamiseks on 2 erinevat meetodit: paneelide ühendamiseks
suruge pöörates kas punn soone sisse või soon punni peale. Lihtsam on kindlasti suruda
punn soonde. Asetage paigaldatav paneel juba paigaldatud paneeli suhtes 20…30kraadise nurga alla. Liigutage paigaldatavat paneeli veidi üles ja alla, rakendades samal
ajal ettepoole suunatud survet. Paneelid lukustuvad kokku.
Kui paneele ei ole võimalik pööramisega kokku ühendada, võib neid paigaldada ka
tasapinnaliselt. TÄHTIS! Selleks on vaja haamrit ja spetsiaalset puitklotsi. Ärge kasutage
suvalisi klotse, kuna vastasel juhul võite kahjustada paneele.
Alustage paigaldamist põranda ühest nurgast või keskelt. Samas võite paigaldada ka
vasakult paremale või paremalt vasakule.
Viige mõned paneelid sellesse toanurka, kust kavatsete alustada paigaldamist. Ärge
pange neid esialgu seinale liiga lähedale. Teil peab jääma vaba ruumi, et pääseda
takistusteta seina ja paneelide vahele. Piisava paisumisvahe tagamiseks saagige maha
nende paneelide pikkade külgede punnid, mis lähevad vastu seina.
Nüüd võite alustada paigaldamist. Suruge pöörates paneeli punn eelmise paneeli soonde,
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.
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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. Pärast paari esimese paneeli ühendamist
olete omandanud vajalikud töövõtted ja paigaldage samal moel kahe esimese rea kõik
ülejäänud paneelid. Nüüd suruge kõik kokkupandud paneelid vastu seina ja täitke
paisumisruum (u 1 cm). Selleks, et paigaldatud paneelid jääksid ühtse tervikuna,
kasutage distantskiile.
Alates kolmandast reast paigaldage iga rida lõpuni. Lukustage iga kord algul paneelide
pikemad küljed ja seejärel lühemad küljed. Eelmise rea viimasest paneelist järelejäänud
tüki võite paigaldada järgmise rea esimeseks tükiks. Nii on iga paneel maksimaalselt ära
kasutatud. Äsja tehtud ühenduste stabiliseerimiseks pange ühendustele alati raskus
(paneelipakk).
Viimistlemine
Pärast põranda paigaldamist võite sellele kohe astuda ja alustada viimistlemist. See on
GFIX-süsteemi üks kõige suurematest eelistest. Eemaldage kõik distantskiilud.
Paigaldage põrandaliistud. Kinnitage põrandaliistud seina (mitte kunagi põranda!) külge.
Sisetingimused
Ujuvaid korkpõrandaid võib paigaldada ka põrandaküttega ruumidesse. Sellisel juhul
tuleb järgida spetsiaalseid paigaldusjuhiseid. Eriti oluline on tähele panna, et põranda
temperatuur ei tohi ületada 28° C. Küttehooajal võivad põrandasse tekkida vahed.
Ideaalseks sisetingimuseks loetakse suhtelist õhuniiskust vahemikus 40…60% ja seda
mitte ainult tervise ja heaolu, vaid ka korkpõranda seisukohast. Ruumide kütmisel
talveperioodil langeb niiskusetase sageli alla nimetatud vahemiku. Selle tulemusena
võivad tekkida vahed. Õhu liigse kuivamise vältimiseks paigaldage niisutid ja paigutage
interjööri toataimed.
Lakkimine
GFIX-süsteemi eellakitud ujuvad korkpõrandad on tehases kaetud UV-laki kolme kihiga.
Seda lakki, mis on spetsiaalselt välja töötatud korkpõrandate kaitsmiseks,
iseloomustavad hea elastsus, suur kulumiskindlus ja väga hea vastupidavus tavalistele ja
keemilistele lahustitele ning pesuainetele.
Põrandad, mille puhul võib eeldada intensiivset kasutamist, võib pärast paigaldamist
katta veel ühe lakikihiga. Sel juhul kasutage spetsiaalset korgilakki (nt „WBDuoFinish”).
Järgige täpselt lakkimisjuhiseid. Puhastage põrand põhjalikult, lihvige ja puhastage
tolmuimejaga. Sõltuvalt kasutamise intensiivsusest katke põrand ühe või kahe lakikihiga.
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Hooldamine
Kohe pärast uue põranda paigaldamist võite põrandat töödelda üldotstarbelise
põrandakaitsevahendiga (nt „TopCarePlus”). Põranda pika kasutusea tagamiseks
soovitame põrandat töödelda regulaarselt kord aastas.
Üldjuhul piisab täiesti korkpõranda kuivpuhastamisest mopi, pehme harja või
tolmuimejaga. Kui põrandat kasutatakse intensiivselt, kasutage aeg-ajalt spetsiaalset
puhastus- ja hooldusvahendit (nt „FXCleaner”).
Saasta ja raskestieemaldatava mustuse eemaldamiseks kasutage üldotstarbelist
puhastusvahendit (nt „HDRemover”). Pärast igat puhastamist tuleks põrandat töödelda
spetsiaalse hooldusvahendiga.
Kaitsmine
Hoidke korkpõrand puhas. Vältige märgpuhastust. Võimalik üleliigne vesi tuleb kohe
eemaldada.
Kriimustuste vältimiseks peavad mööbliesemete jalad olema kaetud kaitsepadjakestega.
Pange esiukse sissepoole uksematt, mis aitab vähendada tuppa sattuvat mustust ja liiva.
Toolirattad peavad olema W-tüüpi (pehmed). Lisakaitseks võib ratastega toolide all
kasutada polükarbonaadist matte.
Vältige korkpõrandal teravaid ja teravaotsalisi objekte, millele langeb raskus, nagu nt
kõrged kontsad.
Renoveerimine
Sõltuvalt kasutamise intensiivsusest vajavad kõik lakitud põrandad renoveerimist.
Põranda renoveerimisel lihvige vana lakk hoolikalt maha, eemaldage vaha,
hooldustoodete jäägid, saast jne. Eemaldage tolm tolmuimejaga ja katke põrand kahe
lakikihiga (nt „WBCorkFinish” või „WBDuoFinish”).
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