KANGASVAIPADE/RULLVAIPADE PAIGALDUSJUHEND 2021
Alljärgnev paigaldusjuhis sisaldab üldisi soovitusi ja nõuandeid professionaalsetele
põrandapaigaldajatele. Täpsemate nõuete jaoks soovitame aluseks võtta ViimistlusRYL2000 juhised.
Samuti palume järgida head ehitustava ja parima tulemuse saavutamiseks vajalikke põhimõtteid.
Alati tuleb leida mõistlik kombinatsiooni aluspinna konstruktsiooni, liimide ja pealiskatte vahel. Kui tööks
vajalikud keskkonnatingimused on toodete lõikes erinevad, siis võtta aluseks vastavad miinimumid ja
maksimumid. Vajadusel konsulteerida vastavate tootjatega nõuete ühtlustamiseks ja eri materjalide
kokkusobivuse täpsustamiseks.
Vaipade vastuvõtmisel palun kontrollida kõik rullide pakendid üle, et poleks transpordil tekitatud
vigastusi. Kõik märgatud vead palume koheselt pildistada ja saata meile.
Aluspõrand peab olema sile, kuiv ja puhas ja liimimiseks piisava tugevusega. Aluse niiskuse sisaldus ei
tohi ületada 75% relatiivset niiskust. Vajadusel järgida ViimistlusRYL2000 nõudeid. Aluse ebatasasused ei
tohi ületada 2m kohta 3,0mm. Temperatuur ruumis peab olema 24 tundi enne, paigaldamise ajal ja 24
tundi pärast paigaldamist 15-25 kraadi C ja suhteline õhuniiskus mitte rohkem kui 65%. Järgida ka
liimitootja ja tasanduskihi tegija/tootja poolt ette antud kasutuse ja töökeskkonna tingimusi.
Vaibapaanid peab enne liimi põrandale kandmist välja lõikama, jättes seinte äärde ja vuukidele piisavalt
varu. Lahtirullitud vaibapaanidele anda aega konditsioneeruda ruumi klimaatilistele tingimustele 48
tundi, see aitab vältida vaiba hilisemat kokkutõmbumist. Kui vaibarullid on ladustatud liiga niiskes või
liiga külmas ruumis, siis vastavalt pikendada konditsioneerumise aega.
Paanidele tuleb taha märkida paani suund. Kõrvuti asetsevad paanid peavad olema lõigatud
järjestikustena ühest rullist või vastavalt tootja poolt kaasa antud juhistele ja lõikeplaanidele. Erinevatest
rullidest lõigatud paane ühte ruumi kõrvuti panna ei soovitata, kuna võib tekkida toonide vahe. Vuugid
peaksid võimalusel jooksma piki langevat valgust (akendega risti). Lõikamiseks kasutada spetsiaalseid
vaiba vuugi ja nurgalõikamise nugasid. Kui on tegemist mustrilise vaipkattega tuleb kindlasti arvestada
mustrisammu nii pikkuses kui ka laiuses. Paanid peab paigaldama kõik ühes suunas, paani ei tohi
pöörata ei 90 ega 180 kraadi. Sõltuvalt vaiba tootjast soovitame pikivuukides kasutada tehase servi ent
seda peab alati eelnevalt täpsustama, kas vaip on toodetud nii, et tehase servi on võimalik kasutada.
Trükivaipade puhul on reeglina vajalik vuugid üle lõigata. Axminster kootakse aga muster servast servani
ja tavaliselt peaks saama tehase servi kasutada. Mustrite puhul tuleb jälgida mustri kokkujooksu,
vajadusel vaibapaane veidi venitada. Mustri ebatäpsuste puhul järgitakse vastava standardi EVS-EN
14159-2015 nõudeid.
Liimidest sobivad tekstiilalusel rullvaipade paigaldamiseks lahustivabad liimid, liimi kasutamisel jälgida
tootja instruktsioone ja nõudeid liimikammile. Samuti järgida ruumis vajalikke klimaatilisi tingimusi.
Enne liimimise alustamist peab vaibapaanid põrandale paika sobitama. Vaiba vuugid peavad olema
sirged ja tihedad. Vaipa peab maha liimima poole paani kaupa ja ka liim kantakse põrandale poole paani
kaupa. Mustri kokkujooksu saavutamiseks kasutada vajalikke tööriistu ja töövõtteid. Eemaldamaks
õhumulle ja tagamaks liimi ühtlast pinda vaiba all tuleb pärast paigaldamist vaip mõlemas suunas üle
rullida või üle siluda spetsiaalse silujaga. Vaipkatte paigaldamiseks vertikaalpindadele ja treppidele peab
kasutama kontaktliimi. Vaipkatet võib koormata peale paigaldust 24 tunni möödudes.
Täiendavat informatsiooni Teid huvitavatele küsimustele saate OÜ Tekero kontorist Veerenni 24
Tallinnas või telefonil 651 8313 või 5017807.

