
 Märkimiseks kasutage ainult grafiitpliiatsit. Pidage 

meeles, et mistahes viltpliiatsiga, veekindla või mitte-

veekindla tindipliiatsiga või pastapliiatsiga jne tehtud 

märked võivad difusiooni tõttu tekitada värvimuutusi.

 Kui kasutatav materjal pärineb erinevatest rullidest, 

peavad neil olema sama tooteseeria numbrid ning neid 

tuleb kasutada järjestikku.

 Enne paigaldamist laske materjalil, liimil ja aluspõrandal 

kohaneda toatemperatuuriga, s.t. temperatuuril 

vähemalt 18ºC. Suhteline õhuniiskus peab olema 30-

60%. Rulle tuleb ladustada siseruumides.

 Rulle tuleb hoida püstasendis. Materjali mistahes 

defektidest tuleb koheselt teada anda lähimale 

müügiesindusele. Seejuures informeerige alati kleebisel 

olevast värvi ja rulli numbrist.

ÜLDPAIGALDUS
 Paigaldus tuleb teostada toatemperatuuril 18ºC - 26ºC. 

Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 15ºC. 

Suhteline õhuniiskus ruumides peab olema 30-60%. 

Säilitage sama temperatuur ja niiskus vähemalt 72 

tundi pärast paigaldamist.

 Lõigake lehed pikkuselt sobivaks ja võimalusel laotage 

enne paigaldust aklimatiseerumiseks laiali. See on 

iseäranis tähtis suuremate pikkuste puhul. 

 Lehed on täielikult kaetud Tarkett iQ One poolt 

heakskiidetud liimiga. Järgige liimitootja juhendit, 

mis puudutab katmist, avatuna olemise aega jne.  

Paigalduse aeg sõltub liimitava materjali liigist, selle 

imavusest, temperatuurist ja ruumi õhuniiskusest.

 Lehed tuleb paigaldada nii, et vältida 

värvierinevusi. Pöörake lehti kui vähegi võimalik.

 Siluge pealispinda põhjalikult, et kindlustada 

põrandakatte hea liimumine ning õhu eemaldamine. 

Veenduge, et põrandakatte silumiseks kasutatav 

töövahend ei kriibiks pinda. Põrandahari selleks ei sobi. 

Kasutage põrandarulli (umbes 65 kg) ning rullige risti 

üle põranda.

TINGIMUSED JA NÕUDED

 Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ja pragudeta. Tolm ja 

saasteained, mis takistavad kinnitumist, näiteks värvi-

laigud, õli jne, tuleb eemaldada. Pidage meeles, et asfalt, 

õlileke, immutusained, pliiatsijäljed jne võivad põhjustada 

värvimuutust. Auruisolatsioonitööd tuleb teostada vasta-

valt kohalikele ehitusstandarditele. Vajadusel tuleb tõhus 

auruisolatsioonimembraan ühendada aluspõrandaga. 

Kontrollige maapinnale toetuvate põrandate, soojus-

sõlmede peal paiknevate põrandate, põrandaküttega 

põrandate või kõrgtemperatuuriga torustikku sisalduvate 

põrandate jne niiskustaset. 

 Selle toote paigaldamisel betoonist aluspõrandale, 

mis ei sisalda auruisolatsiooni, ei tohi mõõdetud 

niiskussisaldus suhtelise niiskusena ületada 85% 

(Ühendkuningriigis ja Iirimaal 75% vastavalt BS 8203-

le) või olla väiksem kui 2% CM-ga (karbiidmeetod). 

 Torud tuleb paigutada põrandasse nii, et põrandakatte 

materjali temperatuur ei ületaks pidevalt 27 ºC. Vastasel 

juhul võib materjali värv ja/või muud omadused muutuda. 

 Erilist tähelepanu tuleb pöörata paigaldusele pindadel, 

kus on ette näha olulisi temperatuurimuutusi. Näiteks, 

eredas päikesevalguses olevad põrandad, sest 

nakketugevus ja aluspõranda töötlus võivad olla suure 

pinge all. 

 Põrandalauad ja sarnased alusmaterjalid peavad olema 

maksimaalse niiskussisaldusega 8% (võrdne 40% RH-ga 

temperatuuril + 20 ºC) nii, et mistahes järgnevad sammud 

ei tekitaks kahjustusi. 

ETTEVALMISTUS
 Tolm ja muud lahtised osakesed tuleb täielikult 

eemaldada. Kõrgneelduvusega või erineva neelduvusega 

materjalid tuleb tihendada sobiva kruntvärviga. Krunditud 

pind peab enne paigaldamise alustamist olema täiesti 

kuiv. 

 Kui kasutate tasandussegusid, siis kasutage ehitus-

standardite järgi minimaalsete nõuetega segusid.

TÄHELEPANU: Värv võib muutuda kahekomponendiliste 

polüestersegude kasutamisel, kui need on valesti ja/või 

ebapiisavalt segatud. Ärge segage otse alusmaterjalil. 
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Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun 

kontakteeruge lisainformatsiooni saamiseks Tarkett’i  

kohaliku esindajaga.



SOBITAMINE, VÕLVIMINE JA NURGAD
 Põrandakate tõuseb umbes 100 mm (4 tolli) ulatuses seinale. Kui paigaldatakse seinakatet, siis peab see katma seinaalust 

vähemalt 30 mm (umbes 1 tolli) ulatuses. Granit Multisafe’i ja Optima Multisafe’i puhul seinale sujuvamaks üleminekuks 

kõrgreljeefis mustriga osa eemaldatakse. Parima tulemuse saavutamiseks enne seinakatte paigaldamist seinaaluse paksus 

tasandatakse. Et liitumiskoht jääks sujuv, kasutage veekindlat segu.

 0.5 m raadiuses põrandatorudest jne ei ole liitekohad soovitavad

Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun kontakteeruge 

lisainformatsiooni saamiseks Tarkett’i kohaliku esindajaga.

Põrandakatte paigaldamisel  märkige 

kasutades joonlauda ja pliiatsit seinale 

umbes 10 cm kõrgus (umbes 4 tolli). 

Määrige liim seinale kuni märgitud 

jooneni, kasutades peent liimikammi. 

Kandke osa liimi põrandale nagu pildil 

näidatud.

Samal ajal kui liim muutub nakkuvaks, 

lõigatakse välja lehed. Lehed tuleb 

lõigata pikemad kui ruumi pikkus, 

võimaldamaks piisavat materjali 

võlvinguks. Kui leht sobib ruumi laiusega, 

tehke keskkoha näitamiseks rist materjali 

tagaküljele ning aluspõrandale. See 

võimaldab teil asetada leht selle täpsesse 

asukohta. Paigaldusel peavad ristid 

ühtima.

Kui ruumi laius ületab lehe laiust (pinna 

katmiseks on vajalik enam kui üks tükk), 

märkige põrandale pikisuunalise seinaga 

paralleelne joon kaugusele, mis on 12 cm 

(umbes 41/2 tolli) väiksem kui lehe laius. 

Märkige sellele joonele ruumi keskkoht. 

Iga lehe tagaküljele märkige selle 

keskkoht. Paigaldusel peavad märgid 

aluspõrandal ja lehtedel ühtima.

Painutage poolt põrandapinda katvate 

lehtede teine pool tagasi. Kandke liim 

aluspõrandale peenehambulise 

liimikammiga. Kasutage äravoolutorude 

avade ja raskesti ligipääsetavate kohtade 

juures pehmet harja. Trapiavade ümbruse 

ja sisemuse suhtes palun järgige 

torutootja soovitusi.

Võlvimisel kasutage Tarkett’i Hockey 

Sticki või sarnast vahendit materjali 

tugevaks pressimiseks seina ja põranda 

vahelisse liitekohta. Aladel, kus ühest 

lehest aluspõranda katmiseks piisab, 

kaetakse enne lehe paigaldamist liimiga  

kogu pind. Kuigi see nõuab kogemust, on 

see paigaldamiseks kõige kiirem meetod.

Sisenurkade sobitamisel tehke nurgas 

üleulatuvasse materjali põrandast umbes 

5 mm (umbes ¼ tolli) kõrguselt lõige. Kui 

materjali on vaja enne painutamist 

kuumutada, kuumutage lehe ja seina 

vahelist pinda. See annab lehe parema 

liimumise. 

Suruge materjal Tarkett Corner Roller’i 

või Tarkett’i Hockey Stick’i abil tugevalt 

nurka. 

Nurgaliide asetatakse ühele seintest 45-

kraadise nurga all. 

Välisnurga sobitamisel tuleb leht nurka 

voltida põrandast umbes 5 mm (1/4 tolli) 

kõrguselt. Juhendaval joonisel on 

näidatud välisnurga asend lehel ning lõike 

45-kraadine suund. Seejärel tehakse 

joonisel näidatud diagonaalne lõige.



Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun kontakteeruge 

lisainformatsiooni saamiseks Tarkett’i kohaliku esindajaga.

Kolmnurkse tüki lihtsamaks ja 

kindlamaks liimimiseks tehke Tarkett’i 

nurganoaga kolmnurga tagaküljele 

soon. Soone sügavus ei tohi olla 

sügavam lehe poolest paksusest.

Kolmnurga võib nüüd voltida ja nurgale 

asetada. See katab võlvitud põranda. 

Lõigake katvat materjali nii, et see 

sobituks hästi tihedalt. 

Kõik põranda ja võlvi liitekohad tuleb enne 

keevitamist soonida. 

Kasutage välis- ja sisenurga keevitamiseks traadiga kuumaõhupüstolit. Tarkett 

Speed Welding Nozzle (kiirkeevitusotsik)  on spetsiaalselt vinüülpõrandatele 

konstrueeritud. Perfektse tulemuse saavutamiseks on vajalik Tarkett Swan Neck 

(luigekael), et kõige põrandalähedasemad liitekohad kindlalt sulgeda.

NB! Enne kindlat sulgemist veenduge, et PUR-kinnitus on pinnalt täielikult 

eemaldatud.

Seinte kõrval asuvate torude ümber 

lõigake ning suruge leht vastu toru nii, et 

moodustuks krae. Torude ja seinte 

vaheliste kitsaste või haakuvate pindade 

puhul lõigake nii nagu on joonisel 

punktiiriga näidatud. Kui on vajalik 

katmine, toimige järgnevalt: 

1) Kui valmistate katte põranda-

materjalist, siis liimige see toru külge. 

Liitekohad keevitage kokku Tarkett Swan 
Neck’i abil.

2) Monteeritavad katted paigaldatakse 

vastavalt tootja juhendile. Liitekoha 

kinnitajat või selleks mõeldud vahendit 

kasutatakse eelkõige toru kitsa ümbruse 

juhul. 

Äravoolutorude ümber painutage leht 

vastu toru ning märkige materjalil toru 

keskkoht. Lõigake ühtlaselt ümmargune 

sälkudeta ava, mis on alustades umbes 

25 mm (1 toll) väiksem kui toru diameeter. 

Nagu näidatud, lõigake ava alates voldi 

algusest. Kuumutage vinüüllehte ja 

suruge see ümber toru. Ülejäänud 
materjali trimmige konksnoaga nii, et toru 
sein oleks puhas.

SOBITAMINE ÜMBER TORUDE JA TRAPPIDE

Äravoolutorude avade ümber kuumutage lehte ning märkige toru asukoht 

kasutades klamberrõngast. Seejärel lõigake toru keskkoha märke kohta väike ava. 

Kuumutage põrandakatet ning suruge klamberrõngas toru otsa. Kasutades 

reguleeritavat klamberrõngast, veenduge selle tihedas sobivuses. Trimmige 

materjal ümber rõnga perimeetri. Alternatiivina kasutage lõikeriista vastavalt torude 

tootja soovitustele. Küsige äravoorutorude tootjalt alati täielikku juhendit!



KONTROLLIMINE
 Tehtud töö tuleb kindlasti üle kontrollida. Veenduge, et 

uus põrandakate on vaba liimijääkidest ning kinnitus on 

ühtlane ja mullideta.

ÜLDISELT
 Käesolevat infot muudetakse vastavalt pidevale 

arendamisele.

PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS
 Veenduge, et kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid 

jälgitakse täpselt.

 Kasutage ainult liimitootja poolt soovitatavaid liime.

 Kontakteeruge oma Tarkett’i esindajaga, kui te kahtlete 

mõnes paigalduse osas.

Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun 

kontakteeruge lisainformatsiooni saamiseks kohaliku 

Tarkett’i esindajaga. 

KEEVITAMINE

Lehed kuumkeevitatakse. Mitte 

keevitada enne, kui liim on täielikult 

kinnistunud. Enne keevitamist 

liitekohad faasitakse või soonitakse 

vastavalt lehe umbes ¾ paksusele

kasutades käsisoonimisriista või 

soonimismasinat.

Keevitage kuumaõhu- ja Tarkett 

Speed Welding Nozzle’ga.

Kiiruse ja temperatuuri reguleerimi-

seks tehke enne töö alustamist 

ülejäänud lehetükil testkeevitamine. 

TÄHTIS: Kui keevitate iQ Megalit

tuleb kasutada Tarkett Speed 

Welding Nozzle’i või ekvivalenti.

HOIATUS: Keevitatud liitekohad tuleb 
enne trimmimist jahutada toa-
temperatuurile. Alusta trimmimist 
sealt, kust alustasid keevitamist.
Keevise trimmimist soovitatakse 
teha kahes etapis: jäme- ja 
peentrimmimine.

TRIMMIMINE

Artikkel nr 1258008 Nurganuga 

Artikkel nr 1258003 "Hokikepp" 

Artikkel nr 1258027 Soonimisriist

Artikkel nr 1258028 Soonimisriista varuterad

Artikkel nr 1258012 Kiirkeevitusotsik

Artikkel nr 1258014 Puhas hari kiirkeevitusotsikule 

Artikkel nr 1258021 Keevitusotsiku luigekael 


