
 
Paigaldus- ja hooldusjuhised 

Kasutusotstarve ja ettevaatusabinõud. 

• Spacia Access on mõeldud kasutamiseks nii erinevatel äripindadel kui ka kodudes. Sobib ka tõstetud aluspõrandatele.  
• Spacia Access ei ole mõeldud paigaldamiseks välitingimustesse või suure temperatuuri kõikumisega ruumidesse. 

• Spacia Accessi ei tohi kasutada põrandaküttega põrandal! 

• Ruumid, kus õhutemperatuur võib palju kõikuda nagu näiteks suurte akendega lõunapoolsed ruumid, kus puudub õhukonditsioneer, ei ole sobivad Spacia  

    Accessi kasutamiseks. Kui siiski soovite Spacia Accessi kasutada,  tuleb materjal aluspõrandale kinni liimida, kasutades Amtico HT Adhesive liimi.  

• Tooli- ja teistel mööblijalgadel kasutage vildist kaitsvaid otsikuid. 

• Mööblit ei tohi mööda põrandat vedada ega lohistada. 

Materjali vastuvõtt, käsitsemine ja ladustamine 

• Veenduge selles, et tarnitud materjalide kujundus, värv ja kogus on õiged; enne paigaldust vaadake plaadid üle pinnakahjustuste avastamiseks.  

• Teavitage kõigist avastatud kõrvalekalletest viivitamatult kauba tarnijat tel 651 8313 või e-mailil tekero@tekero.ee. Pinnakahjustustega plaate mitte paigaldada kui   

     pole selleks tarnijaga eelnevat kokkulepet. Kui pinnakahjustusega plaadid on ilma tarnijale ette teatamata põrandale liimitud, siis tehase tootegarantii enam ei kehti. 

• Säilitage pakkekarpe lapiti ja põrandast kõrgemal, ilmastikukindlas pakendis, temperatuuril 13°C - 27°C. 

Objekti ülevaatus ja aluspõranda ettevalmistus 

• Kirjutage üles aluspõrandate testimiste tulemused ja rakendatud parandusmeetmed. Vastav dokumentatsioon on vajalik kaebuste käsitlemisel. 
    Hoonekarp peab olema ilmastikukindel ja selles valitsevad keskkonnatingimused stabiilsed. 

• Aluspõrand peab olema piisavalt kuiv ja suhteline niiskus (mõõdetuna sobivat niiskusmõõtemeetodit kasutades) ei tohi olla üle 75%. Aluspõrandatele, mille 
suhteline niiskustase on üle 75%, tuleb paigaldada niiskuskindel pinnamembraan. 

• Aluspõrand peab olema puhas (puhastatud mustusest, vanast liimist, värvist, rasvast, vahast või muudest saasteainetest, mis võivad tekitada plekke või takistada 
nakkumist), sile, tasane, terve, sobima materjali paigaldamiseks, olema kindlalt paigas ja vaba liigsest niiskussisaldusest. Vajadusel tasandage aluspind. 
Tasandage kühmud ja täitke lohud. Kasutage kvaliteetset ja piisava tõmbetugevusega tasandussegusid. 

• Betoonist aluspõrandad peavad olema vabad negatiivset mõju avaldatavatest lisanditest, pinnatihendusainetest, tahkumis- ja kõvendusainetest,   
 kleepumisvastastest vahenditest ning liigsest leelisest. 

• Otse maapinnale rajatud betoon- ja kivialuspõrandad peavad olema varustatud tõhusa niiskuskindla membraaniga. 

• Vana keraamiliste plaatidega kaetud põranda puhul tuleb üle kontrollida kas kõik plaadid on korralikult kinni. Lahtised plaadid eemaldada. Lohud, ebatasasused ja     
     vanad sügavad plaatide vuugid puhastada ja tasandada. 

• Spacia Accessi võib paigaldada vana pvc-põranda peale. Vana põrand kontrollida üle, kõik lahtised või „mullitavad” plaadid ja materjali tükid eemaldada ja  
    tekkinud lohud puhastada ja tasandada. 

• Vana puitpõrand kontrollida üle, kinnitada kõik lahtised kohad, suuremad ebatasasused lihvida ja vuugid täita. 

• Tõstetud aluspõranda plaadid peavad olema siledad, tasased ja kuivad. Spacia Accessi plaatide vuugid ja tõstetud aluspõranda plaatide vuugid ei tohi olla  
     paigaldamisel kohakuti. 

Paigaldusjuhised 

• Kui kõik ettevalmistustööd on edukalt lõpule viidud, alustage paigaldamist. Vaadake iga plaat enne paigaldamist pinnakahjustuste avastamiseks üle. Põrandakatte 
paigaldamine on kinnituseks materjalide heakskiitmise kohta. 

• Hoidke Spacia Accessi plaate, liimi ja aluspõrandat vähemalt 48 tundi enne paigaldamist, paigaldamise ajal ning jätkuvalt pärast paigaldamist stabiilsetel tingimustel 
– temperatuuri 18-27°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% +/- 10% juures. Soovitatav on vältida põranda temperatuuri langemist alla 13°C põranda paigaldusaja kestel. 

• Spacia Accessi plaate ei tohi paigaldada kütmata ruumis või välitingimustes. 
• Spacia Accessi pinnatemperatuur ei või ületada 27°C kuna see võib põhjustada plaatide pinna värvimuutusi. 
• Spacia Accessi ei tohi paigaldada põrandaküttele.  
• Järgige kliendi, arhitekti või sisekujundaja poolt etteantud paigaldusjoonist. Määrake kindlaks lähtepunkt. Kandke maha baasjooned, millede ristumiskoht tähistab 

paigalduse algust. Plaatide paigaldamine kuivalt aitab alguspunkti kindlaks määrata. 
• Liimimiseks kasutage plaatvaipade õrnalt fikseerivat liimi (näiteks Wulff HL1, Kiilto Grip lahjendatud variandis või InterfaceFlor Graphlokk). Kandke liim põrandale  
    pintsli või maalrirulliga. Liimil tuleb nakkuva pinna tekkimiseks kõigepealt lasta põrandal täiesti ära kuivada, alles seejärel võib alustada plaatide paigaldamist.  
    Kontrollida et aluspõrand oleks täiesti tolmuvaba, vastasel juhul liim ei nakku aluspõrandaga. 

• Paigaldage esimesed plaadid joondatuna põhijoonte järgi alguspunktist. Puiduplankude kasutamisel – paigaldage juhuslikus järjestuses, plankude otsad peavad 
üksteise suhtes vähemalt 30 cm võrra nihutatud olema. Vältige iga teise otsakoha joondamist või ‘trepiastmelist’ paigaldamist. 

• Jätkake paigaldamist kuni viimase täisreani seina või püstpinna ees ja lõigake viimase rea plaadid parajaks. 

• Plaate ei tohi paigaldamisel suruda ega painutada oma asukohta. Plaat peab olema lõigatud nii täpselt, et plaat sobib oma asukohta vabalt ilma surumata ja  

    pressimata.  

• Peale paigaldamise lõpetamist tuleb põrandat rullida 45 kg-se rulliga mõlemas suunas. 

• Oodake 24 tundi pärast Spacia paigaldamist enne inimeste põrandale lubamist ja 48 tundi enne põranda pesemist. Põrandat pesta võimalikult vähese veega.  

    Kasutada võib ketasmasinat. Kasutada ei tohi põrandapesu masinat (scrubber-drier)! Spacia Accessi põrandat ei tohi vahatada! 
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Tavahooldus 

• Pühkige põrandat iga päev harja või mopiga ja eemaldage koheselt vedelike pritsmed. 

• Vajadusel puhastage põrandat niiske mopiga või kasutage ketaspuhastusmasinat (<450 pööret/min rotary buffing machine) 3M punase padjaga. 

• Mopiga pesu puhul jälgige, et mopp oleks korralikult kuivaks väänatud. 

• Soovi korral võib kasutada pvc-põrandate hooldamiseks mõeldud neutraalseid põrandapesu vahendeid. 

• Korralikud uksematid aitavad hoida põrandat puhtamana. Uksemati pikkus peaks olema vähemalt 6 sammu.  

 
• Spacia Accessi põrandaid ei tohi vahatada! 
• Ärge kasutage kodumajapidamiste jaoks mõeldud pesuvedelikke või puhastusvahendeid, sest need võivad põranda ebapiisava üleloputamise korral kleepuvaid 

või libedaid jääke jätta. Vältige abrasiivseid pesuvahendeid või lahuseid, mis võivad põrandat jäädavalt kahjustada. 
• Kummipõhjal vaibad Spacia Accessi pinnal võivad põhjustada pinna püsivat määrdumist. 

• Ettevaatust: Puhtad ja kuivad Spacia põrandad paistavad silma suurepäraste libisemisvastaste omaduste poolest. Samas aga võivad vesi ja muud vedelikud ning 

rasvad või muud määrdeained Spacia pealispinna libedaks muuta – sarnaselt kõigile siledatele põrandakatetele. SILIKOONE SISALDAVATE AEROSOOLIDE 

PIHUSTAMINE PÕRANDA KOHAL MUUDAB PÕRANDA LIBEDAKS. 

 
Lisaküsimuste puhul palun pöördud TEKERO OÜ büroosse telefonil 651 8313 või e-posti aadressil tekero@tekero.ee  
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