PAIGALDUSJUHEND

FLOTEX

MATERJALI ETTEVALMISTAMINE
Enne paigaldustööde algust peavad nii Flotexi rullid kui ka plaadid 24 tundi kohanema ruumi temperatuuriga.
Rulle
peab ladustama püstiasendis, plaadid peavad lebama pakkides siledal pinnal.
Enne paigaldustööde algust peab kontrollima, et kvaliteetset ja värvilt sobivat põrandakattematerjali oleks
piisavalt.
NõUDED ALUSPÕRANDALE
Aluspõrand peab olema:
• täielikult kuiv (kontrolli seda hügromeetri abil; suhteline niiskus ei tohi ületada 75%)
• sile
• tasane
• puhas
• kindel
• sobiv liimimiseks akrüüldispersioonliimidega
• pinnatemperatuuriga vähemalt 10 °C
Sõltuvalt aluspõrandast peab arvestama järgmiste asjaoludega.
Tsemendist aluspõrand
Aluspõrand peab olema sile, kuiv ja puhas. Pinna ebatasasused ja praod tuleb kõrvaldada, kasutades
selleks
ettenähtud tasandussegusid.
Poorset aluspõrandat peab töötlema, et see vastaks liimimisnõuetele.
Puidust aluspõrand
• Puitlaudadest aluspõranda peab katma spetsiaalse alusmaterjaliga (nt vineeri või puitlaastplaadiga) ning
kinnitama
selle laudpõranda külge puidukruvidega (tsentrite vahekaugus 150 mm).
• Alusele liimitud lipp-parkett on soovitav betoonist aluspõrandani üles võtta. (Kui lippe ei eemaldata, ei saa
probleemivaba paigaldust garanteerida.) Kui lipp-parkett on sellegipoolest kavas alles jätta, peab kontrollima,
et see
oleks vigastusteta, puhas ja enne liimima asumist varustatud niiskustõkkega. Lisaks sellele peab enne
paigaldustööde algust konsulteerima liimitootjaga, Flotexi edasimüüja või Bonar Floorsi tehnilise
osakonnaga.
• Puitlaastplaatidest aluspõrandat peab töötlema nõuetekohase kruntimisvahendiga.
Asfaldist või mõnest teisest niiskumatust materjalist aluspõrand
Aluspõranda peab katma sileda, sobiva paksusega alusmaterjaliga või tasandusseguga.
Olemasolev põrandakate (v.a tekstiilkate)
Peab hoolitsema selle eest, et
• olemasolev põrandakate ja kasutatav liim sobivad (küsi nõu liimimüüjalt),
• olemasolev põrandakate on terve ja aluspõrandale kindlalt kinnitatud,
• kõikvõimalik mustus on pinnalt eemaldatud (ka vaha).
Kui need tingimused pole täidetud, eemalda vana põrandakate!
Tekstiilkatte peab kindlasti eemaldama.
Kork, kummi ja muud samalaadsed põrandakatted ei sobi Flotexi aluspõrandaks ja need peab
eemaldama.
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LIIMIMINE
Flotexi rullmaterjali liimimine
Flotexi rullmaterjali peab täielikult aluspõranda külge liimima, kasutades selleks ettenähtud liimi. Liimi valik
sõltub
sellest, kuidas põrandat on kavas kasutada.
Tavakasutusega põrandate jaoks sobib kvaliteetne akrüüldispersioonliim.
Erinõudmistega pindadele on võimalik valida sobivat tüüpi liim, nt kontaktliim, polüuretaanliim või
epoksüüdliim.
Flotexi plaatide liimimine
Flotexi plaadid peab täielikult aluspõranda külge liimima. See võib toimuda kahel moel.
• Täielik liimimine
See on sobivaim meetod nii Flotexi rullmaterjali kui ka plaatide paigaldamiseks. Kindlasti peab seda
kasutama suure
käidavusega ja ratastega (rullikutega) koormatavatel pindadel, samuti kohtades, millele langeb suur
punktkoormus,
nt seifid, kartoteegikapid.
• Pindmine kinnitamine
Kinnitamine piirab Flotexi plaatide horisontaalsuunalist liikumist. Kogu pinnale kantakse pintsli või rulli abil
õhuke
ühtlane kiht spetsiaalset fikseerivat liimi ning sel lastakse kuivada kleepuvaks kihiks.
Üldised soovitused
Kui liimimise osas on kahtlusi, pea nõu liimimüüjaga.
Pea kinni liimimüüja nõuetest liimiga katmise, liimi säilimis- ja kuivamisaja, liimihamba suuruse jm kohta.
FLOTEXI RULLMATERJALI PAIGALDAMINE
• Mõõda ruum üle.
• Lõika sobiva pikkusega paanid, arvestades mustrikordust.
• Paanid peaksid olema vähemalt 5-sentimeetrise varuga.
• Laota paanid külg külje kõrvale, jälgides materjalil olevaid nooli, mis peavad suunduma ruumi peamise
valgusallika
poole, mitte vastupidi.
• Korrasta ühenduskohad ja säti vuugid mustrisse.
• Märgi esimese paani asukoht pliiatsiga põrandale.
• Rulli paan kokku.
• Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele.
• Pea kinni liimitootja nõuetest liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta.
• Rulli esimene paan vastavalt märkidele taas lahti.
• Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti koos.
• Spaatlit kasutades suru Flotex tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et
põrandakattematerjali alla ei jääks õhumulle.
Lõika ära seinaäärde ja sokliliistude alla jääv üleliigne põrandakate.
• Tee sel kombel korda kõik seinaääred.
• Lõpuks rulli üle kogu põrand.
NB! Ennetamaks võimalikke probleeme ratasmehhanismide kasutamisel on soovitav paigaldada
põrandakatte paanid
alati piki põhiliikluse suunda. Poordi võib kasutada ühenduskohtade markeerimiseks ja kujundusmustrina, kui
koridor
on üle 2 m lai.
Bonar Floors ei võta vastu reklamatsioone, kui üle ühe neljandiku rullist on paigaldatud.
Rulli Flotex lahti, laota laiali ja mõõda välja sobiv pikkus
Säti kokku servad, et teha kindlaks, kas muster on paigas
Kanna liim aluspõrandale, kasutades sobivat liimikammi
Laota Flotex liimiga kaetud pinnale ja veendu, et põrandakatte alla ei jää
õhumulle
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POORDIDE VÕI KUJUNDITE PLANEERIMINE
Ruumi ümbritsemine poordiga
Põranda ümbritsemisel poordiga peab tegutsema järgmiselt:
• Paigalda Flotexi paanid, arvestades poordi laiusega.
Jäta 1-2 cm poordi seinaäärde varuks, juhuks kui sein ei ole täiesti sirge.
• Paigalda poordid.
• Suru poordid spaatli abil tihedalt vastu aluspõrandat.
• Korrasta ja lõika parajaks seinaäärsed servad ning rulli põrand üle.
Kujundite ja/või poordide paigaldamine ruumi keskele
• Paigalda ja kinnita kõik põrandakatte paanid.
• Mõõda välja poordi asukoht.
• Märgi koht valge kriidiga.
• Aseta šabloon kohale.
• Lõika tükk välja.
• Eemalda väljalõigatud tükk põrandakattest.
• Kata pind uue kihi akrüüldispersioonliimiga.
• Aseta kujund või poord kohale.
• Spaatlit kasutades suru kujund või poord tihedalt vastu aluspõrandat.
FLOTEXI PLAATIDE PAIGALDAMINE
• Iga plaadi tagaküljel on nool, mis osutab paigaldamissuunda.
• Mõõda ruum üle.
• Otsusta, kuidas plaadid paigaldad. Tutvu Flotexi juhtnööridega valitud mustri kohta.
• Plaadid peab laotama põrandale tihedalt üksteise kõrval ja ääred lõikama täpselt mööda perimeetrit.
Plaate võib lõigata tavalise vahetatavate teradega noaga.
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FLOTEXI PAIGALDAMINE TREPILE
Flotex on sobiv materjal trepi katmiseks. Pea kinni järgnevatest nõudmistest.
• Kindlasti peab kasutama trepiservaliistu.
• Igal astmel ja tõusul peab kasutama eraldi Flotexi-tükki.
• Kasutada võib vaid kontaktliimi.
Kui on mingeid kahtlusi Flotexi paigaldamise osas, pöördu enne paigaldustööde algust Flotexi volitatud
edasimüüja poole.
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