
 

  
  
  

2TEC2  PAIGALDUSJUHEND  

 

                      

  

Käesolev instruktisioon on juhend, mis ei vabasta paigaldajaid 

vastutusest paigaldustööde õige läbiviimise eest. Paigaldustööd 

peavad olema teostatud professionaalsete paigaldajate poolt 

järgides PVC-katete üldiseid paigaldusreegleid.   

Aluse ettevalmistamine  

  

Aluspind peab olema kõva, tasane ning vaba igasugusest prahist ja 

liimi kahjustavatest ainetest. Igal juhul peab aluspõrand olema 

enne paigalduse algust testitud ja testi tulemused kirjalikult 

fikseeritud.  

  

Aktsepteeritud aluse tüübid:  

  

1. Betoon – uus betoonalus peab olema kuiv (niiskus ei tohi ületada 

75%), lihvitud ja niiskuse eest kaitstud. Vanad betoonpinnad 

peavad olema tasased ja puhtad. Betoonpõrand peab olema 

testitud niiskuse, poorsuse ja leelisuse suhtes. Kui on 

tegemist poorse põrandaga, tuleb kasutada krunti. Kui leelisuse 

pH on suurem kui 9, peab põrand enne paigaldamist olema 

töödeldud vastavate kemikaalidega.  

  

2. Keraamiline plaat – peab olema karestatud. Vuugid ja 

ebatasasused peavad olema täidetud tasandussegudega.  

  

3. Kivi ja terrazo – vaha ja kemikaalide jäägid tuleb eemaldada, 

vuugid täita ja pind peab vastama tasasuse nõuetele.  

  

4. Vinüülplaadid – vaha peab olema eemaldatud.  

  

5. Terasplaadid – õli tuleb eemaldatud.  

  

2TEC2-d on võimalik kasutada ka trepiastmetel koos esiserva 

liistuga. Paigaldamiseks tuleb kasutada heakskiidetud liimi. 

Ühelgi juhul ei tohi kasutada bituumenit või asfalti sisaldavaid 

liime.  

  

Paanide ettevalmistamine  

  

Paanide väljalõikamisel arvestada 5-10 cm varuga. Kui ühte ruumi 

paigaldatakse materjal mitmest rullist, peavad need olema ühest 

ja samast partiist. Ühest  rullist lõigatud paanid paigaldada 

lõikamise järjekorras üksteise kõrvale samasuunaliselt. Suuna 

hoidmiseks on materjali tagaküljele trükitud nooled. Materjali 

suund põrandal on vaja kooskõlastada tellija või disaineriga. 

Välitingimustesse paigaldamisel püüdke minimaliseerida vuukide 



arvu ja katsuge vuuke mitte uste alla ning suure käidavusega 

kohtadesse paigutada.  

  

  

Paanide paigaldamine  

  

Kõigepealt märkige põrandale esimese paani paigaldusjoon. 2TEC2 

rullidel on mõlemas ääres värviline koeriba, mis tähistab mustri 

algust. Paani lahti rullides lõigake ära välimine värvilise kiuga 

tähistatud koeribake. Pärast lõikamist peab koeserv jääma täiesti 

sirge. Seejärel asetage teise paani serv esimese paani ääre alla 

nii, et värviline koeäär oleks kaetud. Lõigake teise paani serv 

ettevaatlikult ja sirgelt maha. Nüüd nihutage teine paan esimese 

kõrvale nii, et liimimisel oleks tagatud nõuetekohaselt tihe vuuk. 

Seejärel pöörake pool esimest paani tagasi, kandke liim põrandale, 

laske liimil kuivada vastavalt tootjatehase instruktsioonile ning 

asetage paan kohale, jälgides, et lõigatud serv ühtiks põrandale 

kantud paigaldusjoonega. Korrake sama protseduuri paani teise 

poolega. Jälgige, et paani tagasipööramisel ei vigastaks 

materjali. Seejärel rullige paan üle 80 kg raskuse rulliga, 

tagamaks liimi ühtlast jaotust katte all ja kõigi õhumullide 

eemaldamist. Sama protseduuri korrake ka teiste paanidega töötades 

reeglina ruumi keskelt ruumi äärte suunas.  

Kui kõik paanid on paigaldatud, kanna vuukidesse ettevaatlikult 

PVC vuukide külmjootevedelik, vältimaks mustuse ja niiskuse 

sattumist katte alla. Vältige külmjootevedeliku sattumist katte 

peale.  

Katte peal ei tohi liikuda minimaalselt 24 tundi peale 

paigaldamist. Peale 72 tunni möödumist on lubatud läbi viia 

puhastustöid ja mööbli paigaldamist.  

  

  

Tehase garantiitingimustele vastav liim (teiste liimide 

kasutamisel 2TEC2 tootjatehase garantii ei kehti):  

  

2TEC2 Rullidele: Uzin KE66, Thomsit KE188 E, Mapei Ultrabrond Eco 

V4 SP, Wulff Multicoll. 

 

2TEC2 Plaatidele: Uzin1000, Wulff Blitzfix, Thomsit T425, Mapei 

Ultrabond Eco Tack LVT. 

 

Märjad ruumid ja välitingimused: Uzin KR421, Mapei Adesilex G20. 

 

Trepid, liistud ja vertikaalpinnad: Uzin WK222, Mapei  Ultrabond 

Aqua-Contact. 

 

WERNER MÜLLER PVC – külmjootevedelik.  

  

  

Täiendav informatsioon paigaldust puudutavates küsimustes – OÜ 

Tekero Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn. Telefon  681 8313.  


