
 

 VIVAREC OÜ 
 Reg.kood 10137639 
 Kopli 3 
 10412 Tallinn 
 tel: 659 9000 
 e-post: vivarec@vivarec.ee 

 
 

CHEVRON PARKETI PAIGALDUS 
 
 
 
 
 

 

Materjali info 

 

Parkett siseruumis kasutamiseks kooskõlas standarditega EN 13489 ja EN 14342 

Formaat: Boen 14 × 138 × 611 mm, Frevini 10 x 90 x 610 mm, 10 x 120 x 880 mm 
A-lipid ja B-lipid tarnitakse eraldi 

Paigaldusvaruks arvestada ligikaudu 10% suurem kogus 

Kaup tuleb enne paigaldamist üle kontrollida 

Chevron parkett paigaldatakse liimiga aluspõrandale, materjal on  punn-soon-ühendusega 
 

Ettevalmistus 

Aluspõrandad tuleb enne paigaldamist üle kontrollida 

Kuiv – loodis – puhas 

Lubatud pinna kõrgusetolerantsid kuni ±3 mm 2 meetri kohta 

 

Sobivad aluspõrandad 

Betoon, puit, puitlaastplaat, vineer 

Aluspõrand peab olema kuiv, tasane ja kandev 

Aluspõranda kliimatingimused 

Betooni ja liivtsement-tasanduskihi niiskusesisaldus: kuni 2,0 massiprotsenti 90% suhtelise 

õhuniiskuse juures (köetavale põrandale paigaldamisel kuni 1,8 massiprotsenti) 



  
Kliimatingimused 

Teave aklimatiseerimise ja ladustamise kohta 

• Vähemalt 48 tundi avamata pakendis toatemperatuuril 
• Aknad ja uksed peavad olema paigaldatud 

Soovitatavad kliimatingimused ruumis 

• Õhutemperatuur: > 18 °C 
• Põranda temperatuur: > 15 °C 
• Suhteline õhuniiskus paigaldamise ajal: 30–65% 

 

Paigaldamise eeltingimus on köetud ja kuiv ruum. Kõik aknad ja uksed peavad olema paigaldatud, 

kõik betooni- ja viimistlustööd peavad olema lõpetatud piisava ajavaruga. 

Kui ruumi suhteline õhuniiskus (RH) on liiga suur, imab puitpõrand liigse niiskuse endasse ja selle 

tagajärjel puit paisub. Suhteline õhuniiskus (RH) ei tohi ületada 65%, kui ruumi temperatuur on 18 

°C. Aluspõranda pinna temperatuur peab olema vähemalt 15 °C. Enne paigaldamist tuleb kaste 

hoida vähemalt 48 tundi enne avamist ruumis, kuhu põrand paigaldatakse. 

Üldiselt – eriti uusehitiste korral – on eelistatav jätta puitpõranda paigaldamine üheks viimastest 

töödest. Kui see pole võimalik, on oluline, et põranda pinda kaitstaks ehituspaberi, saepuruplaadi 

või papiga. (Ärge kasutage plastkilet, sest see ei võimalda niiskusel hajuda.) 

Nõuded aluspõrandale 

Chevroni parketti võib liimida mis tahes professionaalselt paigaldatud aluspõrandale. See hõlmab 

betooni ja tasanduskihti ning puitlaast- ja vineerplaate. Aluspõrand peab vastama tavalistele 

parkettpõranda paigaldamise nõuetele, st peab olema kuiv, tasane, ühtlane, kandev ja puhas. Eriti 

tuleb hoolitseda aluspõranda tasasuse eest, et hoida ära õhutaskud, sest lühikestest lippidest 

parkett ei suuda kompenseerida aluspõranda lainetamist. Betoonist aluspõranda avatud pooride ja 

muude vigade jaoks soovitame kasutada sobivat tasandussegu, mis on ette nähtud spetsiaalselt 

puitpõranda korral kasutamiseks. Neid tooteid tuleb kasutada tootja juhiste kohaselt. 

NB! Kõik olemasolevad plast- ja tekstiilpõrandakatted tuleb eemaldada. 

 

NB! Paigaldaja/omanik on vastutav otsuse eest, et paigalduskoha keskkonnatingimused ja 
aluspõranda tugevus ning füüsilised omadused on paigaldamiseks sobilikud. Tootja ei vastuta 
materjali probleemide eest, mis tulenevad või on seotud aluspõranda, aluspinna või 
paigalduskoha olukorraga, ebasobiva keskkonnaga paigalduse ajal või paigaldusjärgselt. Kõik 
aluspinnad peavad olema kuivad, puhtad, tervikliku ja tugeva struktuuriga ja tasased. 
Tootegarantii ei kehti kui paigaldamise käigus on eiratud keskkonnale ja aluspõrandale 
esitatavaid nõudeid. 

 
 



  
Paigaldamine põrandaküttele 

Chevron sobib põrandaküttega põrandale paigaldamiseks. Tuleb järgida kõiki nõudeid ja kütmise 
juhiseid. 

Maksimaalne lubatud soojusväljund on 55 W/m2 ja see peab jagunema ühtlaselt üle kogu 
põrandapinna.  

• Pinna temperatuur ei tohi üheski kohas olla kõrgem kui 27°C. Iga kütteperioodi alguses tuleb 
temperatuuri tõsta järk-järgult 7 päeva jooksul, kuni saavutatakse soovitud temperatuur. 
Liimaine peab olema vee- ja lahustivaba ning elastne.  

• Täiendavaid juhiseid põrandaküttega põrandale paigaldamise kohta leiate juhendist 
„Põrandakütte eritingimused“. 

 

TÄHELEPANU! 

Soojuse kogunemine võib põhjustada kahjustusi, kui parketi peale pannakse vaip või muu materjal, 

eriti juhul, kui sellel on kummist vms isoleeriv aluskiht. 

Hoidmisjuhised 

Chevroni parkettpõranda lipid on pakendatud PE-kilesse mähitult pappkastidesse. Kahjustuste 

vältimiseks tuleb neid käsitseda ettevaatlikult. Kaste tuleb transportimise ja hoidmise ajal niiskuse 

eest kaitsta. Suletud kastid tuleb virna laduda horisontaalselt. Soovitatav ladustamistemperatuur: 

18 °C. 

Paigaldusjuhised 

Kastid tuleb avada vahetult enne paigalduse alustamist. Kvaliteedikontroll on põrandakatte enne 

pakendamist üle vaadanud ja sortinud. Kõik küsimused ja nõuded tuleb esitada enne põranda 

paigaldamist. Hilisemaid nõudeid me vastu võtta ei saa. Pidage meeles, et lõpptulemus on 
paigaldaja vastutusel. 

Soovitame tutvuda juhendiga „Laudparketi aluspõrnadale liimimine“ 

 



  

 
 

Paisumine kõigi nelja seina ääres 1,5 mm jooksva meetri kohta 

Minimaalselt 8–10 mm paisumisvahe 

Avade saagimine radiaatoritorude ja muude väljaulatuvate osade jaoks 



  
 

Vajalikud tööriistad 

1. Puitklots 
2. Tikksaag 
3. Järkamissaag 
4. Terav pliiats 
5. Joonlaud 
6. Sirge servaga ese (2 m) 
7. Vahehoidikud 
8. Hammastatud liimikamm B12 
9. Parketiliim  
10. Märgistuslint 

Paigaldamine 

Kasutage kindlasti vaheldumisi eri kastidest võetud lippe. Asetage A- ja B-lipid eraldi.  

 

 
 

Kujundusvalikud 

Chevron võimaldab mitme mustri järgi paigaldamist. 

Kõigi näidatud mustrite korral tuleb A- ja B-lipid järjestada vahekorras 1 : 1. Üksnes mustri 5 korral 
on vahekord 1 : 4 (üks A-lipp ja neli B-lippi). 

 

Hea paigaldustulemuse saamiseks on oluline paigaldada esimesed read täpselt ja korralikult. Nurk 

peab olema kogu aeg sama. 

Ebatäpse paigalduse korral kõrvalekalded kuhjuvad ja mitmekordistuvad järgmistes ridades. 

Plaadid paigaldatakse liimiga vahetult eelmise rea ette ja surutakse paika, nii et lühike ja pikk külg 

jäävad vastavalt teiste plaatidega kohakuti. 

Paigaldussuund on tavaliselt ruumi põhiakna poole. 



  
 

Muster 1 

 

 

Määrake paigaldussuund. Alustage külgseintest ja määrake ruumi keskkoht. 

Paigaldamisel seadke mitu riba kalasabamustrisse ja märkige märgistuslindi abil ruumi keskjoon 

(mis jääb „kalasaba“ keskkohaks). Selle peajoone ruumis paika panemiseks kandke aluspõrandale 

liimi ja seadke maha esimene kalasabamuster täpselt õigesse asendisse ja õige nurgaga. See 

peajoon („kalasaba“) tuleb paigaldada terve ruumi keskjoone ulatuses (joonis 1). Pärast 
lõpulejõudmist eemaldage liigne liim. Enne paigaldamise jätkamist peab see esimene rida 

(„kalasaba“) üle öö kuivama. Soovitame kasutada märgistuslinti täpsuse kontrollimiseks ka 

järgmiste ridade („kalasabade“) korral (joonis 2). Nüüd täitke vabad alad kuni külgseinteni ja 

lühikestele külgedele jäänud vahed. 

 

 



  
 
Muster 2 

 

 

Paigaldage esimene rida A-lippe nii, et pikema külje soon jääb seina poole. Vahekaugus peab 

olema vähemalt 8–10 mm (1,5 mm ruumi laiuse ühe meetri kohta). A-lippide read tuleb paigaldada 

vaheldumisi B-lippide ridadega. Pärast kolme-nelja rea paigaldamist sättige ja rihtige uuesti, et 

nurk oleks kogu aeg sama. Samal ajal jälgige, et esimene rida ei nihkuks paigast. Kasutage selleks 

märgistuslinti või sirge servaga eset vms. Paigaldamisel kandke liimi sellele alale, kuhu kavatsete 

paigaldama hakata. Vajaduse korral kasutage plaatide ühendamiseks puitklotsi, kuid jälgige, et 

plaadid seejuures katki ei läheks või paigast ei nihkuks. Kogu paigaldamise käigus peate vaatama, 
et plaadid oleksid täpselt ühendatud, kaasa arvatud võimalikud lõigatud otsaplaadid. Sel viisil 

saate üleni täpselt paigaldatud põranda. 

Jälgige, et kasutataks õiget paisumisvahet, et põrand saaks liikuda, sealhulgas radiaatoritorude, 

ukseraamide jms juures. Paigaldage paisumisvahede katteks sobivad liistud jms. 

 

 

 

Viimase plaadi paigaldamisel pange üks plaat täpselt mõne juba paigaldatud plaadi peale. Õige 

mõõdu saamiseks tuleb paigutada teine plaat küljega vastu seina. Nii saate täpse šablooni – peate 

vaid kandma märgistuse esimesele plaadile, mis annab teile lõikamiseks õige mõõdu. 



  
 

Muster 3 

 

 

Paigaldage esimene rida A-lippe nii, et pikema külje soon jääb seina poole. Vahekaugus peab 

olema vähemalt 8–10 mm (1,5 mm ruumi laiuse ühe meetri kohta). Alati tuleb vaheldumisi 

paigaldada kaks rida sama liiki plaate. 

 

 

 

Pärast kolme-nelja rea paigaldamist rihtige uuesti. Kasutage vahehoidikuid. Veenduge, et need 

esimesed read on täpsed. Kasutage märgistuslinti või sirge servaga eset vms. Jätkake kirjeldatud 

viisil ruumi ülejäänud osas. 

 

Muster 4 

 

 

Valmistage ruum ette nii, nagu on kirjeldatud mustri 1 korral. See hõlmab esimese „kalasaba“ 

paigaldamist, mis tuleb jätta üle öö kuivama. Pärast liimi kõvastumist ühendage pikirea plaatide 

pikemad küljed juba paigaldatud plaatide lühemate külgedega. Jätkake selliselt kogu ruumis. 



  
 

Muster 5 

 

 

Tähelepanu! Kasutage A- ja B-lippe vahekorras 1 : 4. Määrake suund, mida kavatsete 

paigaldamiseks kasutada. Määrake ruumi keskkoht, alustades külgseintest. Märkige 69 mm 

kaugusele ruumi keskkohast keskjoonega paralleelne joon. 

 

 

Kandke liimi märgitud joonest vasakule ja paigaldage esimene rida A-lippe. Olge täpne. Nüüd tuleb 

ühendada B-lippide lühike külg A-lippide pika küljega. Jälgige, et nurk oleks sama ja vahesid ei 

jääks. Korrake sama A-lippide parema küljega. Nüüd paigaldage mõlemale küljele järgmised 
pikiread. Jälgige taas, et nurk oleks sama ja vahesid ei jääks. Eemaldage üleliigne liim ja laske 

paigaldatud osal üle öö kuivada. Järgmisel päeval jätkate paigaldamist samamoodi ja lõpetage 

ruum sama mustriga. 

 



  
 

Muster 6 

 

 

Paigaldage plaadid nii, nagu on kirjeldatud mustri 2 korral, aga vaheldumisega iga kolme rea 

tagant. 

Muster 7 

 

 

Valmistage ruum ette nii, nagu on kirjeldatud mustri 5 korral. Alustage B-lippide pikireaga piki linti. 

Nüüd ühendage lipid nii, nagu on kirjeldatud mustri 1 korral, aga lisage vahelduvalt A- ja B-

lippidest pikiread. 

 

 


