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Aluspind peab olema laminaadi paigaldamiseks selliste omadustega, et laminaatpõrandat 
saaks paigaldada vastavalt meie juhendile.
Aluspinnana sobivad mh mineraalsed aluspinnad (nagu nt tasanduskiht, betoon, asfalt), 
puitlaastplaadi konstruktsioonid ja puitlaudpõrandad. Aluspind peab olema täiesti sile, 
kuiv, puhas ja kandev. Kui 1 m peal esineb üle 2 mm põranda ebatasasusi, tuleb need 
asjatundlikult tasandada (DIN 18202 järgi) [3]. Aluspinna tasasust saab kõige paremini 
kindlaks teha rihtlati või pika vesiloodiga.

Aluspind peab olema vaba konarustest, astmetest või muudest ebatasasustest. Ehituspraht 
nagu krohvi- ja kipsijäägid või muu sarnane tuleb täielikult eemaldada. Praod aluspinnas 
on samuti vastuvõetamatud. Täielike kahjunõuete esitamise õiguste kehtestamiseks tuleb 
järgida ATV DIN 18365 ja §4 lg 3 VOB/B kohaseid nõudeid.

Kontrollige paneele headel valgustingimustel puuduste suhtes. Põrandalauad, mille näh-
tavad vead on väljaspool kehtivaid tolerantse nagu kõrguse, läike, mõõtmete ja värvuse 
kõrvalekaldeid, tuleb välja sorteerida ning need asendatakse lisakuludeta [4]. Töödeldud 
paneelidele ei laiene kahjunõuete esitamise õigus.

Laminaatpõrand paigaldatakse ujuvalt ning seda ei tohi aluspõrandale kleepida, kruvida, 
naelutada ega muul viisil fikseerida. Väga raskete esemete, nt integreeritavate köökide 
ülesseadmisel on samuti fikseeriv mõju. Soovitatav on integreeritavad köögid ja integreeri-
tavad kapid enne paigaldamist üles seada ning paigaldada laminaatpõrand ainult kuni sok-
lipaneeli taha. Nende nõuete eiramisel ei saa kahjunõuete esitamise õigusi kasutada [5]!

Vaipkatted tuleb alati eemaldada ning need pole sobivad aluspinnad. Laminaatpõranda all 
oleva vaiba tõttu tekib laminaatpinnal kõndimisel vetruv liikumine ja liiga tugev rõhk ser-
vapiirkonnas. See rikub soone-vedru-ühendust ja põhjustab vuukide teket. Vaipkate tuleb 
eemaldada ka hügieenilistel põhjustel. Tekkiv niiskus võib põhjustada hallitust ja bakterite 
levimist [6].

Pidage silmas, et see laminaatpõrand pole ette nähtud niisketesse ruumidesse nagu nt 
vannituba ja saun [7].

Paigaldamisel mineraalsetele aluspindadele nagu nt betoon, tsementtasanduskiht, kalt-
siumsulfaat-tasanduskiht ja kiviplaadid tuleb teostada niiskuse mõõtmine. Tasanduskihi 
jääkniiskus ei tohi enne paigaldamist ületada järgmisi väärtusi:    
 
 Tsementtasanduskiht:  < 1,8% CM põrandaküttega
     < 2,0% CM põrandakütteta
 Kaltsiumsulfaat-tasanduskiht: < 0,3% CM põrandaküttega
     < 0,5% CM põrandakütteta

Enne paigaldamist mineraalsetele aluspõrandatele nagu betoon, tasanduskiht jne, tuleb 
niiskusevastaseks kaitseks tingimata paigaldada vannikujuliselt sobiv aurutõkkekile (PE-ki-
le). Paanid paigaldatakse üksteise kõrvale umbes 50 mm ülekattega ja fikseeritakse add2 
alumiinium-vuugilindiga. Puitaluspinna nagu näiteks paigaldusplaatide või põrandalaudade 
puhul ei tohi paigaldada PE-kilet [8].

Kõigil aluspindadel on soovitatav kasutada süsteemiga seotud alusmaterjali (vt materjaliva-
jadust). Alusmaterjal paigaldatakse ilma ülekatteta. Kui laminaatpõrandal peaks juba olema 
integreeritud alusmaterjal, ei tohi täiendavat alusmaterjali kasutada.

Põrandakütte (sooja veega/elektriline) kasutamine on võimalik ainult asjatundliku montaaži 
korral ja põrandakütte nõuetekohase kasutamise eeldusel [9]. Põrandakütte tarne ja 
installatsioon peavad vastama tehnika tänapäevasele tasemele ning see tuleb käiku võtta 
erialaettevõtte abil kooskõlas vastavate küttenõuetega. Vastavalt sellele peab olemas 
olema allkirjastatud soojenemis- ja jahtumisprotokoll. Põrandaküte peab olema ruumi 
paigaldatud ja kasutuses kogu pinna ulatuses. Osaliselt töötav põrandaküte ei ole lubatud. 
Põranda alakülje temperatuuri 27°C ei tohiks ühelgi ajahetkel ega üheski kohas ületada. 

Quattro Clic paigaldus
Järgige tingimata enne paigaldust ja paigalduse ajal! 
Esmalt lugege paigaldusjuhend täielikult läbi! 

Põrandakattetööd lähtuvad „Ehitustööde üldistest tehnilistest lepingutingimustest“ (ATV) DIN 18365. 
 

Kõikide garantiiõiguste säilimiseks tuleb paigaldusjuhiseid täpselt järgida. 

Ettevalmistus Hoidke pakke 48 tundi enne paigaldamist samadel kliimatingimustel nagu paigaldamisel [1].
Oluline eeltingimus laminaatpõranda paigaldamiseks ja väärtuse pikaks säilimiseks on sisekliima temperatuuriga 15–30°C ja suhtelise õhuniiskusega 40–70%.

Materjal ja tööriistavajadus: add2 PE-kile, alusmaterjal (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 isekleepuv alumiinium-vuugilint, add2 vahekauguskiilud, puiduliim/valge liim 
D3 (PVAc-l põhinev), saag, pliiats, kokkuklapitav mõõtelatt/tollipulk, peitel/raudkang, niiske pühkelapp [2] 
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Igasugune põrandakütte kasutamise või montaažiga seotud kahjunõue on välistatud, kui 
ülalpool kirjeldatud nõuetest ei peeta kinni. Nõudeõigus tekib üksnes meie üldiste garantii- 
ja vastutustingimuste ulatuses. Enne põranda paigaldamist peab asjatundlik paigaldaja 
mõõtma põrandakütteta ja põrandaküttega aluspõrandate absoluutset niiskust (CM) ja 
tulemused protokollima. 

Ujuvpaigalduse puhul tuleb järgida laminaatpõranda ja alusmaterjali soojustakistusi. Kõigi 
komponentide soojustakistuste summa peab olema vastavalt DIN EN 14041 nõuetele 
≤ 0,15 m² K/W. Kasutades alusmaterjale, mis ei ole pärit meie tarvikute sortimendist, 
keeldutakse ujuvpaigaldusel kütte-tasanduspindadele igasugusest garantiist seoses tervik-
konstruktsiooni efektiivsest, maksimaalselt lubatavast soojustakistusest kinnipidamisega.

Soovitatav on sorteerida paneelid enne paigaldust soovitud puidusüü suuna ja vajaduse 
korral värvinüansside järgi. Töödelge avatud pakid viivitamatult!

Paigaldamine

Lähteseisundis on igal paneelil ümberringi kulgev soonehuul [13]. Laminaatpõrand pakub 
võimalust valmistada sooneküljest keelekülg ainuüksi lihasjõuga. Selleks murtakse vastaval 
küljel soonehuul ettenähtud murdekohast ära [11-13] või jääb algasendisse. Pärast iga 
äramurdmist tuleks veenduda puhtalt äramurtud soonehuule osas. Võimalikud jäägid tuleb 
eemaldada ettevaatlikult peitliga/raudkangiga.

Soone valmistamiseks jääb soovitud pikkusega paneelikülg olemasolevasse algasendisse, 
st soonehuult ei murta ära. Keele valmistamiseks murtakse soonehuul ära, sellega tekkiv 
külg on keelekülg [11, 12].

Sõltuvalt paigaldusmustrist tuleb vastavalt paneelide ühelt või kahelt küljelt eraldada soo-
nehuuled [13]. 

Pärast iga keelekülje valmistamist tuleb veenduda, et seda saab eelneva paneeli soone-
küljega ühendada, näiteks mõlema paneeli hoidmisega üksteise kõrval liimimata kujul [14].

Kinni tuleb pidada tekkivate jääkide utiliseerimise kohastest eeskirjadest.

Pööratud ja/või peegelsümmeetrilised kujutised on võimalikud ning need pole kujutatud 
kõigis võimalikes kombinatsioonides [13].

Sõltumata paigaldusmustrist tuleb iga paneel liimida kõigi lähedalasuvate paneelidega. 
Selleks kantakse liimiriba juba põrandal olevale paneelile [15]. Liimiriba kantakse alati 
paneelile, mis on juba põrandal, mitte vastutoetatavale paneelile [16]. Ujuvpaigaldust see 
ei mõjuta. 

Kasutage paneelide igasuguseks ühendamiseks jõudu, nagu pildil [17] kujutatud, et 
paneele üksteise kõrvale lisada. Ärge kasutage ühenduse loomiseks ühtegi haamrit ega 
painutage vastutoetatavat paneeli sisse. Paigaldatud pinda ei tohi täiendavalt koormata, 
kuni liim on tahkunud. Soovitatav on liimitud laminaatpõrandal kõndida kõige varasemalt 90 
minuti pärast. 

Kui paneelide ühendamise ajal peaks vuugist väljuma liimi, tuleb see viivitamatult niiske 
pühkelapiga eemaldada [18]. 
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Lõputud kujundamisvõimalused tänu külgsuhtele 4 (pikkus) : 1 (laius) või 2 (pikkus) : 1 (laius).

Olemasoleva laminaatpõranda paigaldamine saab põhimõtteliselt jätkuda kõigis suundades. Selle eelduseks on asjaolu, et vastaval paigaldatud pinna välisel serval on 
soonehuul veel olemas, st seda pole ära murtud. Siiski on soovitatav hoida ühte põhipaigaldussuunda.  
Alljärgnevad paigaldusmustrid määratletakse meie poolt standardmustrina.

Kalaluu-muster

Järgnevad töösammud kehtivad pildil [19] kujutatud skeemi kohta. Juba olemasoleva teistsuguse orientatsiooniga paigaldussuuna või muu ruumigeomeetria puhul tuleb 
töösamme vastavalt kohandada.

Paigaldada tuleb kõigepealt paneelid (1) kuni vähemalt (7) kujutatud järjekorras. Selleks asetatakse paneel (1) ilma soonehuult ära murdmata soovi järgi ruumi. Paneeli 
(2) soonehuul murtakse soovitud lühikesel küljel ära.
Veenduge paneele (1) ja (2) üksteise kõrval hoides, et mõlemaid paneele saab üksteisega ühendada võimalikult täpse kõrgusega. Kui see on nii, tuleb seejärel tõm-
mata liimiriba paneeli (1) pikal küljel kohta, kus paneel (2) toetub vastu paneeli (1). Seejärel tuleb paneel (2) asetada paneeli (1) vastu nii nagu kujutatud, võimalikult 
sümmeetriliselt servadega ja täpse kõrgusega [17]. 

Paneeli (3) soonehuul murtakse soovitud pikal küljel ära. Veenduge paneele (1), (2) ja (3) üksteise kõrval hoides, et kõiki kolme paneeli saab üksteisega ühendada 
võimalikult täpse kõrgusega. Kui see on nii, tuleb seejärel tõmmata liimiriba paneeli (2) pikale küljele ja paneeli (1) lühikesele küljele. Seejärel tuleb paneel (3) asetada 
paneeli (1) ja paneeli (2) vastu nii nagu kujutatud, võimalikult sümmeetriliselt servadega ja täpse kõrgusega [17].

Kõigi järgnevate paneelide ühendamine toimub analoogselt eelnevalt selgitatud töösammudele.

Seejärel tuleb paneelidest (1) kuni (7) koosnev seotis nihutada põrandal soovitud positsiooni (nt ruumi keskkoht), kus peab järgnema edasine paigaldus. 
Ettevaatust! Ärge avaldage loodud paneelide ühendusele üleliigset surve- ega tõmbekoormust, kuna liim ei ole veel täielikult tahkunud. 

Edasise paigalduse rusikareegliks on, et paigaldatud pinna soonehuuled [19] (paksud, musta randiga) on alati suunatud väljapoole (ja vastavalt mitte äramurtud). Täielik-
ke paneele tuleb paigaldada nii kaua, kuni ükski täielik paneel ei mahu enam seinte ja juba paigaldatud pinna vahele. Veel avatud jääkpinnad tuleb täita lõpuni.

Jääkpindade, nt paneelide (16) kuni (18) paigaldamine peaks olema alati orienteeritud laminaatpinnast kuni vastava seinani.

Analoogselt eespool nimetatud paigaldusskeemile tuleb ka kalaluumuster paigaldada formaadiga 314 mm x 628 mm. Paneelide järjekorda või arvu tuleb paigaldamisel 
kohandada vastavalt ruumigeomeetriale.
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Laevapõranda muster

Paneeli mõlemad lühikesed küljed on kujundatud erinevalt. Mis tahes paigaldusmuster, mille puhul kaks lühikest paneelikülge üksteisega kokku puutuvad, ei vaja 
seetõttu eraldi järgimist [20]. Iga paneeli tagaküljele on trükitud nooled, mida tuleb järgida, niipea kui üksteise kõrvale soovitakse lisada kahte lühikest paneelikülge. 
Paigaldamine on lubatud ainult siis, kui kõik nooled osutavad samasse suunda. On lubamatu, et üksteise kõrvale lisatakse lühikest külge pidi kaks paneeli, mille nooled 
näitavad erinevatesse suundadesse.

Järgnevad töösammud kehtivad pildil [20] kujutatud skeemi kohta. Juba olemasoleva teistsuguse orientatsiooniga paigaldussuuna või muu ruumigeomeetria puhul tuleb 
töösamme vastavalt kohandada.

Esimene rida

Paneel (1) tuleb asetada tagumisse ruuminurka. Eelnevalt murtakse ära soonehuul ühelt lühikeselt ja ühelt pikalt küljelt, mis näitavad mõlema ruumipiiri (seina) suunas. 
Kinni tuleb pidada seinte ja laminaatpõranda vahelisest servakaugusest u 12 mm vahekauguskiilude abil. 

Paneel (2) tuleb jällegi ära murda ühelt lühikeselt ja ühelt pikalt küljelt. Veenduge paneele (1) ja (2) üksteise kõrval hoides, et mõlemaid saab üksteise kõrvale lisada 
võimalikult täpse kõrgusega (järgige noole suunda! [20]). Kui see on nii, tuleb seejärel tõmmata liimiriba paneeli (1) lühikesele küljele. Seejärel tuleb paneel (2) aseta-
da vastu paneeli (1) lühikest külge servadega võimalikult sümmeetriliselt ja täpse kõrgusega [17].

Analoogselt neile sammudele tuleb kõik esimese rea paneelid lisada üksteise kõrvale. Viimane paneel esimeses reas paneel (3) pilt [20] tuleb teha saega lühemaks nii, 
et sellel on piirneva (siin parema) seinani servakaugust umbes 12 mm.

Teine ja järgmised read

Paneeli (4) tuleb pikkuses teha saega lühemaks nii, et see on lühem paneelist (1), kuid selle pikkus on siiski vähemalt 300 mm.

Paneeli (4) soonehuul tuleb pikal küljel ära murda. Lühikese külje veel olemasolev soonehuul peab seejuures olema paremal.

Veenduge paneele (4) ja (1) üksteise kõrval hoides, et mõlemaid paneele saab üksteisega ühendada võimalikult täpse kõrgusega. Kui see on nii, tuleb seejärel tõmma-
ta liimiriba paneeli (1) pikale küljele kohta, kus paneel (4) hakkab vastu toetuma. Seejärel tuleb paneel (4) asetada vastu paneeli (1) pikka külge servadega võimalikult 
sümmeetriliselt ja täpse kõrgusega. Mõlemad vasakpoolsed lühikesed küljed peaksid seejuures samuti olema servadega peaaegu sümmeetrilised.

Paneeli (5) soonehuul tuleb ühel pikal ja ühel lühikesel küljel ära murda. Lühikese külje veel olemasolev soonehuul peab seejuures olema paremal.

Edasiseks paigaldamiseks tuleb korrata eelnevalt esitatud töösamme.

Märkus: reeglipärase laevapõranda mustri jaoks tuleb paneelid (1), (8), (16) jne ning paneelid (4), (12), (19) jne paigaldada vastavalt sama pikkusega.

Analoogselt eespool nimetatud paigaldusskeemile tuleb ka laevapõranda muster paigaldada formaadiga 314 x 628 mm.

Paneelide järjekorda või arvu tuleb paigaldamisel kohandada vastavalt ruumigeomeetriale.
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Kassettmuster

Järgnevad töösammud kehtivad pildil [21a] kujutatud skeemi kohta. Juba olemasoleva teistsuguse orientatsiooniga paigaldussuuna või muu ruumigeomeetria puhul 
tuleb töösamme vastavalt kohandada.

Kassetirida 1 — Esimene kassett — Paneel (1) kuni (4).

Paneel (1) tuleb asetada tagumisse ruuminurka. Eelnevalt murtakse ära soonehuul ühelt lühikeselt ja ühelt pikalt küljelt, mis näitavad mõlema ruumipiiraja (seina) suu-
nas. Kinni tuleb pidada seinte ja laminaatpõranda vahelisest servakaugusest u 12 mm vahekauguskiilude abil.

Murdke paneeli (2) soonehuul ära ühelt pikalt ja ühelt lühikeselt küljelt. Veenduge paneele (2) ja (1) üksteise kõrval hoides, et mõlemaid paneele saab üksteise kõrvale 
lisada võimalikult täpse kõrgusega. Kui see on nii, tuleb seejärel tõmmata liimiriba paneeli (1) pikale küljele. Seejärel tuleb paneel (2) asetada vastu paneeli (1) pikka 
külge servadega võimalikult sümmeetriliselt ja täpse kõrgusega [17]. Paneelide (1) ja (2) lühikesed servad peavad samuti olema sümmeetriliste servadega.

Analoogselt eelnevalt nimetatud sammudele tuleb üksteise kõrvale asetada esimese kasseti paneelid (1) kuni (4).

Kassetirida 1 — Teine kassett — Paneel (5) kuni (8).

Teine kassett on esimese kassetiga võrreldes 90° pööratud.

Paneel (5) tuleb ära murda ühelt pikalt ja ühelt lühikeselt küljelt. Veenduge, et kõiki paneele saab üksteise kõrvale lisada võimalikult täpse kõrgusega, hoides paneeli 
(5) esimese kasseti kõrval. Kui see on nii, tuleb seejärel tõmmata liimiriba paneelide (1) kuni (4) lühikestele külgedele. Seejärel tuleb paneel (5) asetada esimese kas-
seti vastu servadega võimalikult sümmeetriliselt ja täpse kõrgusega [17]. Paneeli (1) pikk serv ja paneeli (5) lühike külg peavad samuti olema sümmeetriliste servade-
ga, see tähendab, et kassett 1 ja 2 peavad olema üksteisega joondatud.

Analoogselt neile sammudele tuleb üksteise kõrvale asetada teise kasseti paneelid (6) kuni (8). Kõigi järgmiste kassettide ja kassetiridade osas tuleb eelnevalt 
kirjeldatud toiminguid korrata. Kõigi ruumipiiride (seinte) jaoks tuleb paneele vastavalt lühendada. Kõigi paneelide ja seinte vaheline kaugus on alati 12 mm (kasutage 
vahekauguskiile).

Analoogselt eespool esitatud joonisele on ka kassettmuster paigaldatav formaadiga 314 x 628 mm [21b].

Paneelide järjekorda või arvu tuleb paigaldamisel kohandada vastavalt ruumigeomeetriale.
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Paigalduspindade puhul, mille pikkus või laius on üle 8 m ning tugevalt nurgeliste ruumide 
puhul on nõutavad paisuvuugid (laius vähemalt 20 mm) [22]. 
Ainult siis saab põrand klimaatiliste muudatuste korral vastavalt paisuda või kokku tõmbu-
da. Järgige seda ka ruumiülese paigalduse puhul. Siin tuleb pinnad uksepiida piirkonnas 
katkestada. 
Liikumisvuuke saab asjatundlikult katta vastavate profiilidega. 
Põranda liikumisvuukidesse ei tohi paigaldada kaableid või täita neid muu materjaliga. Jär-
gige ATV DIN 18365 kohaseid nõudeid. Aluspinnas olevad liikumis- ja servavuugid ei tohi 
olla jõusidusalt suletud või nende talitlus ei tohi olla muul viisil kahjustatud. 
 
Liikumisvuugid tuleb konstruktsiooniliselt sama liikumisvõimalusega üle võtta.

Küttetorude jaoks tuleb puurida avad, mis on toru läbimõõdust 30 mm suuremad [23]. Lõi-
gake ühendusdetail välja, liimige, pange paika ja fikseerige kiiluga, kuni liim on tahkunud 
[24]. Seejärel asetage puuravadesse torumansetid.

Lõigake puitukseraam nii palju lühemaks, et selle alla mahub sammumüra summutusega 
paneel ja lisaks jääb 2–3 mm vahekaugus [25, 26]. 

Pärast paigaldamist eemaldage vahekiilud.

Täiuslikuks lõpetamiseks kinnitage seina külge sokliliistuklambrid vahekaugusega 400–500 
mm ja pistke sobivasse pikkusesse lõigatud sokliliistud peale [27].
 

Puhastamine ja hooldus

Pühkige lenduv mustus kokku või eemaldage see kõvapindadele mõeldud tolmuimejaga.

Jooksvaks igapäevaseks puhastuseks tuleb kasutada ainult meie Add2 laminaadi puhas-
tusvahendit. 

Laminaatpõranda pindade töötlemiseks ei sobi hoolduslisanditega nagu vaha, õli jms 
poleerimis- ja puhastusvahendid. Laminaatpõrandat ei tohi poleerida [28].

Pühkige jalajäljed ja mustus hästi kuivaksväänatud mittetilkuva lapiga ära. Seisvat niiskust 
tuleb igal juhul vältida [28]!

Eriline ettevaatus on vajalik laminaatpõrandal seisvate lillepottide, vaaside jms. korral. 
Kasutage selleks veekindlat alust. 

Raskestieemaldatav mustus tuleb aegsasti töödelda ja eemaldada sobiva puhastussprei 
või atsetooniga. Ärge kandke laminaatpõranda pinnale täiendavaid pitseeringuid. 

Ettevaatust! Kaitske põrandat kriimustuste või mõjutuste eest! Kasutage sissepääsualas 
piisavalt suurt porimatti. 

Puidust, metallist või plastist mööblijalad tuleb varustada vilditükkidega. Kasutage ainult 
pehmete tooliratastega bürootoole (DIN 12529) [29] või pange alla laiatarbe kaitsematt. 
Nende juhiste järgimisel tagate oma laminaatpõranda väärtuse säilimise ja täielikud garan-
tiiõigused. 

Uuesti ülesvõtmine või lammutamine
Antud ujuvpaigaldatud laminaatpõranda väljavahetamine või lammutamine ei ole nii risti- 
kui pikisuunalise liimimise tõttu kahjustamata võimalik. Seetõttu ei saa paneele pärast 
lammutamist uuesti kasutada.

Utiliseerimine peab toimuma olmejäätmetena.
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