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LAUDPARKETI ALUSPÕRANDALE 
LIIMIMINE 
 
 
 
 
 
Enne alustamist:  
On VÄGA OLULINE, et loete need juhised läbi enne töödega alustamist ja saate neist täielikult aru, sest 
valesti paigaldamine võib muuta garantii kehtetuks.  
 
Paigaldaja/omaniku vastutus 
 

• Kaup tuleb enne paigaldamist tuua siseruumi ning kontrollida selle vastavust tellimusele.  
• Garantii ei kehti transpordi käigus kahjustatud kaubale ega nähtavatele defektidele, kui materjal on 

juba paigaldatud, samuti puidu iseloomulikest omadustest tingitud variatsioonidele puidu puusüüs, 
vormis, iseloomulikes tunnustes, tekstuuris või värvis. 

• Transpordi käigus tekkinud kahjud tuleb fikseerida kaupa vastu võttes ja võimaluse korral märkida 
kauba saatelehele. Juhul, kui kaup ei ole aktsepteeritav, tuleb see kaubatoojale tagastada. 

• Ettevaatusabinõusid tuleb rakendada, et kaup ei libiseks ega kukuks.  
• Paigaldaja ja omanik vastutavad täielikult kauba kvaliteedi hindamise eest.  
• Uurige enne paigaldamist hoolikalt põrandamaterjali värvi, puusüüd, mustrit, viimistlust ja kvaliteeti. 

Tootja ranged kvaliteedikontrolli protseduurid ei välista täielikult võimalikke defekte. Kui materjal ei 
rahulda teid, ärge paigaldage seda.  

• Kogu põrandamaterjal tuleb kontrollida enne paigaldamist.  
• Sõltuvalt materjali saadavusest võib tarnitav saadetis sisaldada ebastandardse pikkusega materjali või 

ebastandardsete suurustega pakke.  
• Paigaldaja peab mõistlikkuse printsiibi kohaselt paigalduse käigus igasugused defektsed 

põrandamaterjali osad ära lõikama.  
• Kui materjali kvaliteet, nõuetekohasus või tehasepoolne viimistlus on küsitav, ei tohiks seda 

paigaldada. Tõstke defektne materjal kõrvale ning võtke kohe ühendust kauba tarnijaga. 
• Defektsetele põrandalauadadele, mis on juba paigaldatud, ei kehti reklamatsiooniõigus. 
• Põrandamaterjali paigaldamise käigus peitsi, pahtli või puukiti kasutamist pisidefektide peitmiseks, 

loetakse tavapäraseks paigaldusprotsessi osaks.  
• Kuna puit on looduslik materjal, on parkettpõrandatel  lubatud mõningaste kvaliteediprobleemide või 

defektide esinemine (kuni 5% põrandapinnast).  
• Põrandamaterjali tellimisel tuleb tegelikult vajalikule kogusele lõikusvaruks ja ebakvaliteetsete 

kohtade asendamiseks lisada vähemalt 5-7% materjali tavalise pinna ja 12-13% nurga all paigaldamise 
puhul.  

• Põrandamaterjali paigaldamine peaks olema iga ehitus- või remondiprojekti viimane etapp. Nii 
kaitstakse põrandat liigsest käimisest ja ehitustöödest tingitud kahju eest.  

 
Vajalikud tööriistad ja vahendid 
 

• Kõigiks paigaldustöödeks: tolmumask, kaitseprillid, niiskusemõõtja (puidu, betooni või mõlema 
niiskusesisalduse mõõtmiseks), hari või tolmuimeja, kriidinöör ja kriit, (elektriline) saag või käsisaag, 
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haamer, paigaldusklots, nurgik, mõõdulint, pliiats, ehitusnuga, kang, täispuidu paranduskomplekt 
(pahtel, kitt või peits), 8-15 mm distantsklotsid. 

• Liimitava materjali paigaldamiseks on vaja lisaks põrandakinnitusklambreid, sinist teipi ja liimikammi, 
samuti liimieemaldusvahendit. 

 
Põranda ettevalmistus ja aluspinnale esitatavad nõuded 
 

• 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. 

• Ruumid peavad olema suletud ning kõik välisseintes olevad uksed ning aknad peavad olema 
paigaldatud. Kõik betooni-, müüritiste-, krohvimis- ja värvitööd ning teised „märjad“ tööd peavad 
olema eelnevalt lõpetatud ja pinnad täielikult kuivanud. Kõik seinakatted peaksid olema paigaldatud 
ning värvid kuivanud, välja arvatud põranda piirdeliistu viimane värvikiht. Võimaluse korral 
paigaldage põrandaliistud siis, kui põrandamaterjal on paigaldatud. Hooneväline maapind peaks 
olema tasandatud ning varustatud pinnakuivendussüsteemiga, mis juhib vett majast eemale. Keldrid 
ja põrandaalused ruumid peaksid olema kuivad ja hästi ventileeritud. 

• Parkettpõrandaid võib paigaldada maapinna tasemele, sellest madalamale või kõrgemale.  
• Paigalduskohas peab põrandamaterjali aklimatiseerumise võimaldamiseks 14 päeva enne ja pärast 

paigaldamist olema püsiv siseruumi temperatuur 18-25°C ja õhuniiskus 40-60%. Selle saavutamiseks 
on soovitatav kasutada niiskuse-eemaldajaid või õhuniisutajaid. Õhuniiskus ruumis pärast 
paigaldamist peab jääma 40-60% vahemikku. Pidage meeles, et õhuniiskuse langemisel pikemaks 
perioodiks alla 30%, võib põrandamaterjal kokku tõmbuda ja laieneda, mis tekitab pinnale pragusid, 
lõhesid, looke, kõverusi või võib põhjustada pealiskihi eraldumise.  

• Aluspõranda niiskustaseme kontrollimiseks tuleb kasutada selleks sobivat meetodit. Katse tulemused 
tuleb säilitada. Betoonist aluspõrandate niiskustase ei tohi olla suurem kui 2%, veevaba 
tasandusseguga kaetud aluspõrandatel 0,5%, puidust aluspõrandatel 12%.  

• Aluspinna kõrgus ei tohi varieeruda rohkem kui 2 mm 2 meetri kohta. Aluspõranda tasasuse 
kontrollimine ja aluspõrandas olevate lohkude täitmine sobivaid materjale ja meetodeid kasutades on 
paigaldustöö tavaline osa.  

• Testige betoonist aluspõranda tugevust terava eseme või naelaga kraapides. Kui see puruneb 
tolmuks, ei ole alus teie puitpõranda jaoks piisavalt tugev ning põrandamaterjali EI TOHI paigaldada. 
Seda seetõttu, et betooni survetugevus on liiga nõrk.  

• Servadest liimitud vinüülist või kummist plaadid ei ole sobilik aluspind ning need tuleb eemaldada. 
Keraamilised plaadid ja teised kõvad pinnad, mis on kuivad, tugeva struktuuriga ja tasased, nagu 
eespool kirjeldatud, on lauparketi paigaldamiseks sobilikud aluspõrandad. Nagu eespool mainitud, 
peab pind olema tasane, tugev ja ei tohi olla määrdunud värvi, õli, liimi, vaha, rasva ega mustusega. 
Plaadid tuleb nakke tagamiseks lihvida või katta spetsiaalse krundiga.  

 
Hoiustamine ja käsitsemine 
 

• Käsitsege ja laadige tooteid ettevaatlikult.  
• Hoiustage tooteid vastavalt eelnevalt kirjeldatule kuivas ja soojas kohas. 
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• Põrandamaterjali ei tohi kohale toimetada enne, kui hoonele on paigaldatud aknad ja uksed, mis 
tagab kontrollitava sisekliima, ja kuni kõik tsemenditööd, krohvimistööd ja kõik muud „märjad“ tööd 
on lõpetatud ja pinnad kuivanud.  

• Betoon peab olema vähemalt 60 päeva vana ning eelnevalt kirjeldatud niiskustasemega.  
• Laudparketti tuleb hoida vähemalt 48 tundi enne paigaldamist originaalpakendiga keskkonnas, kuhu 

seda paigaldada soovitakse. Avage pakend alles siis, kui on aeg põrandat paigaldada.  
• Kaitske tooteid libisemise ja kukkumise eest.  

 
Põrandaküttega põrandale paigaldamine 
 

• 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“. 

 
 
Laudparketi mahaliimimine 
 
Laudparketi aluspõrandale liimimine on keerulisem paigaldusmeetod ja selleks soovitame kasutada 
professionaalse paigaldaja teenuseid. Liimimisel sobib kõige paremini aluspõrandateks betoon-, vineer- või 
OSB-plaat. Mahaliimimine on soovituslik paigaldusmeetod põrandakütte korral. 
 
1. samm – kruntimine (vajalik betoonist aluspõrandatele) 

• Kandke krunt aluspõrandale pintsli või rulliga, sõltuvalt isiklikust eelistusest. 
• Jätke pind enne töödega jätkamist krundi tootja poolt soovitatud ajaks kuivama.  
• Kui te ei ole kindel, kuidas kruntida, lugege enne kruntimist krundi tootja juhiseid.  

 
2. samm – ettevalmistus 

• Valige sein, mille juurest soovite alustada. Soovituslik on alustada ruumi pikemast seinast, materjali 
võib paigaldada kõndimise suunas või sissetuleva valguse suunas, kuid kontrollige nurki ning tehke 
vajadusel korrektsioone. 

• Jätke põrandalaua serva ja seina või seinaelementide vahele igal pool 8-15 mm suurune vahe. See 
vahe on vajalik materjalile paisumisruumi jätmiseks ning kaetakse hiljem põrandaliistuga või 
täidetakse puukitiga. 

• Paigalduse alguse hõlbustamiseks fikseerige esimene rida distantsklotsidega, kuid sõltuvalt seina 
joonest tehke vajadusel korrektuure. Esimene rivi peab olema täiesti sirge. 

• Iga järgneva rea lauaotste ühenduskohad peavad olema vähemalt 50 cm võrra nihkes.  
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3. samm – liimi pinnale kandmine 

• Hoidke liimikammi 45° kraadise nurga all, et tagada ühtlane liimi jaotumine ja nõuetekohane ning 
püsiv nake laudparketi ja aluspõranda vahel. Ebaühtlase liimi jaotumise korral võivad laudparketile 
jääda lahtiseid või õõnsaid kohad.  

• Alustage liimi kandmist sirgest servast ja katke korraga vaid 2-3 rea jaoks vajalik pind.  
• Paigaldage parketilauad ja korrake protsessi. Parketi punn-soon ühendust ei liimita. 
• Püüdke jääda liimist puhtaks igal ajal. 
 

 
4. samm – paigaldage esimene rida 

• Kandke liim põrandale, kuhu paigaldate esimese rea. Kandke liim pinnale kahe lauarivi laiuselt ja 
suruge esimene laud liimile. Kohendage lauda nii, et see jääb seinaga paralleelselt.  

• Paigaldage esimene rida laudu vasakult paremale nii, et soonega külg jääb seina poole. Click-
kinnitusega parketi liimimise puhul jääb pealmine punn seina suunas, vt. lisatud jooniseid. 
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• Kui esimene rida on fikseeritud, paigaldage teine rida.  
• Pärast esimese kahe rea paigaldamist astuge eemale ja kontrollige laudade asetust. Muutke vajaduse 

korral laua asetust või paisumisvaru laiust.  
• Kui lauad on korralikult paigutatud, laske liimil umbes 30 minutit kuivada ja jätkake paigaldamist.  
• Ärge jaotage pinnale kunagi rohkem liimi, kui jõuate liimi tootja kuivamisajast lähtudes katta.  
• Ärge paigaldage laudu enda mugavast käeulatusest kaugemale.  
• Paigutage punn soonde, lööge põrandamaterjali vuukide tihendamiseks paigaldusklotsiga küljelt 

vastu lauda ja suruge laud tugevasti liimi sisse. 

 
 

 
 
• Puhastage põrandapind liimist enne, kui see kuivab (näiteks lakibensiiniga).  
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5. samm – töö lõpetamine, viimistlemine 

• Viimast rida paigaldades lõigake lauad nii, et laua ja seina vahele jääb 8-15 mm laiune paisumisvahe. 
Kui viimane rida on paigaldatud, laske liimil vastavalt liimitootja juhistele kuivada.  

• Laudparkett ei vaja pinnatöötlust, kuna põrandalauad on tehases viimistletud.  
• Puhastage põrand tolmuimeja või kuiva lapiga ja hooldage paigaldatud põrandat vastavalt 

hooldusjuhendis toodule. 
• Kui ruumis on vaja teha täiendavaid ehitustöid, katke põrand vigastamise vältimiseks puitkiudplaadi, 

poorse papi, paberi või muu sarnase materjaliga. Kasutada tuleb „hingavat“ materjali.  
• Ärge kasutage paigaldatud põrandal liimi ega liimuvaid materjale, näiteks teipi või kleeplinti. See võib 

tekitada põranda pinnale kahjustusi, mille eest müüja ei vastuta.  
• Paigaldage mööblijalgade alla põranda kaitsmiseks vildist padjakesed. 

 
 
• Hoidke allesjäänud põrandalauad parandustööde tarbeks alles. 


