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Enne töö alustamist kontrollige alati materjali, et vältida probleeme seoses 

nähtavate defektidega. Teavitage GERFLORi kõigist avastatud nähtavatest 

defektidest ning ärge alustage töid enne heakskiidu saamist.  

Õhutemperatuur Põranda temperatuur  

VASTAVALT KOHALIKELE STANDARDITELE  

1. MATERJALI KONTROLLIMINE  

 

•Rullidele on selgelt märgitud partiinumbrid ning enne 

paigaldamist tuleb kontrollida toote sobivust.  

• Kontrollige kõiki materjale hoolikalt ja veenduge, et 

saadetud materjalid oleks õige värvi, partiinumbri, mustri, 

kvaliteedi ja kogusega, nagu tellitud. Ärge paigaldage, 

lõigake või kasutage materjale, millel on nähtavad defektid.  

• Kui töövõtja paigaldab nähtavate defektide või 

kahjustusega materjali ilma eelneva Gerflori nõusolekuta, 

loetakse seda temapoolseks materjali heakskiiduks, millega 

ta võtab endale täisvastutuse.  

MÄRKUS. Rullidel on suunanooled tagaküljel või pakkepaberil, mida tuleb 

paigaldamisel järgida. Laotage rullid 24 tundi enne paigaldamist laiali.  

Puidu-, kivi- ja muu imitatsiooniga rullid ei ole saadaval servatihenduse 

võimalusega. Need on võimalik paigaldada servapidi kokku (ühendatuna) 

samas suunas. Olukordades, kus on vaja teha topeltlõikeid, on viimane 

paan veidi suurem.  

  

 

2. PAIGUTAMINE  
  

• Alati kui võimalik ja olenevalt rullide laiusest tuleb paanide liitekohad jätta tõenäolistest 

suure liiklusega aladest eemale.  

• Paanid tuleb paigaldada ruumides põhiakna seina suunas või pikkupidi.  

TÄHTIS!  

• Keevisõmblused: jätke paanide vahele 1 mm vahe  

• Külmkeevitus: paigaldage paanid ülekattega, et servad tasa lõigata  

  

 3. LIIMIMINE JA ÜHENDAMINE      Paigaldage põrandakate piki märkejoont.  

• Liimige 24 tundi pärast paigaldamist  

• Kasutage akrüülemulsioonliimi  

• Kandke peale peenehambulise A2-tüüpi liimikammiga (TKB 

spetsifikatsioon)  

• Kasutage hammastega liimilabidat, et tagada liimi katvus 300–350 

g/m² • Ühtlase katvuse saavutamiseks tuleb tööriistu pidevalt 

vahetada  

  
  

 
TÄHTIS! Siin dokumendis esitatud teave kehtib alates 01.04.2017 ja võib muutuda ilma etteteatamiseta. Kuna tegeleme pideva 

tootearendusega, soovitame klientidel enne tööde alustamist meilt uurida, kas see dokument on veel kehtiv.  

    

HOMOGEENSE JA HETEROGEENSE RULLPÕRANDAKATTE 

PAIGALDUSJUHEND 

VIVAREC OÜ  

Reg.kood 10137639  

Kopli 3 10412 Tallinn  

tel: 659 9000  

e-post:vivarec@vivarec.ee  

A2 - tüüpi   liimikamm   

  

Vahekaugus 
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Järgige täpselt liimitootja suuniseid, eriti ooteaja osas  

(ajavahemik liimi pealekandmise ja põrandakatte paigaldamise 

vahel).  

Soovitusi liimi katvuse ja kasutatavate liimikammide/-labidate 

kohta annab Gerflor.  

Täiusliku nakke saavutamisel mängivad olulist rolli  

• Kandke liim põrandale ja paigaldage materjal vastu 

märkejoont  

• Korrake seda toimingut paanide teise poolega  

• Vältige liimi pealekandmisel kahe liimikihi kattumist  

• Koridorides tuleb paanid paigaldada liikluse suunas, kui 

lepingu tehnilistes andmetes pole märgitud teisiti  

ruumitemperatuur ja niiskus, aluspõranda imavus ning liimi katvus.  

  

• Liiga lühikese ooteaja korral tekivad õhumullid  

• Liiga pika ooteaja korral nakkub liim kehvasti põrandakatte külge  

• Veenduge, et aluspõrandale kantaks õige kogus liimi, mis vastab 

paigaldatavate paanide arvule, et vältida liimi ooteaja ületamist  

• Kandke liim alale, mis ei ole suurem, kui liimi tööaja jooksul on 

võimalik katta  

• Eemaldage liigselt paigaldatud liim kohe töö käigus  

• Klappige paanid pooles ulatuses tagasi  

4. RULLIMINE  
  
Rullimine peab toimuma kahes etapis.  

1. Käsitsi, kasutades korgist silumislabidat.  

2. Rullides kogu pinda 50 kg rulliga, kui paigaldus on lõppenud.  

  
  
  

  

 5. SERVADE LÕIKAMINE    
  

  

         5.3 ÜLESPÖÖRDEGA  PAIGALDUSE  KASUTAMINE  PÕRANDALIISTUDE    
ASEMEL  

  

6. KEEVITAMINE  
  

Kuumkeevituseks tuleb jätta liimimise ajal paanide vahele väike (krediitkaardi paksune) vahe. Keemiline keevitus (SG 916) 

eeldab täiesti sirgeid servi. Kasutage liimimise ajal ülekattega lõikamismeetodit.   

7. KASUTUSELEVÕTMINE  
  

Pärast paigaldust:  

• Tavapärase jalgsiliikluse korral oodake 48 tundi  

• Enne mööbli liigutamist või paigaldamist oodake 72 tundi  

  

8. MÖÖBEL  
  

• Veenduge, et tooli- ja lauajalgade otsad, rattad jne oleksid 

paindliku põrandakatte (PVC, linoleum) jaoks sobivad  

• Soovitame kasutada siledaid ilma mustrita otsi, mis 

toetuvad kogu pinnaga põrandakattele (vältige 

koonusekujuliste otste kasutamist)   

  
  

• Ärge kasutage kummist otsakatteid  

• Veenduge, et kontoritoolidel oleks H-tüüpi rattad vastavalt 

standardile EN 12529  

 

 5.1    SERVADE LÕIKAMINE ENNE LIISTU PAIGALDAMIST 

ÜLEMINEKUPROFIILI  VÕI  MUU  PÕRANDAKATTE  (KERAAMILISED  

PLAADID, LINOLEUM, PUITPARKETT JNE) ÄÄRDE  

Soovitame kasutada tihendusmeetodit*, mis hõlmab pinna 

lõikamist, jättes rulli serva ja seina vahele 3–5 mm vahe. Täitke 

see vahe polüuretaanhermeetiku või MS-polümeeriga.  

* See meetod tagab parema tihenduse ja takistab pesemisvee, 

uputusvee või teistest ruumidest (nt keraamiliste plaatidega 

vannitoad) tuleva vee sissetungi.  

5.2  SERVADE  LÕIKAMINE  PÄRAST  PÕRANDALIISTUDE 
PAIGALDAMIST VÕI OLEMASOLEVA SOKLI ÄÄRDE PAIGALDAMIST  

Soovitame kasutada põrandakatte lõikamise meetodit, tekitades 

tihendusserva ja sokli (põrandaliistu) vahele 1–2 mm vahe. 

Täitke see vahe polüuretaani või MS-polümeeriga.  

See meetod tagab parema veekindluse servades ja takistab 

pesemisvee, uputusvee jne sissetungi.  
  

  

1.   etapp:   surudes   käsitsi   alla   2.   etapp:   kasutades   50   kg   rulli   
  
  


