
Paigaldus- ja hooldusjuhised 

Kasutusotstarve 

• Spacia on mõeldud paigaldamiseks korralikult ettevalmistatud betoonile, puidule, metallile ja muudele sobivatele aluspindadele. Ärge paigaldage Spaciat enne, 

kui aluspõrand on korralikult ette valmistatud ja kõik muud tööd lõpetatud. 
• Spaciat võib kasutada põrandaküttetorustikuga ruumides. Aluspõranda/liimikihi temperatuur ei tohi ületada 27°C. 
• Spacia ei ole mõeldud paigaldamiseks välitingimustesse või temperatuuri kontrollimisvõimaluseta keskkonda. 

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. 

• 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 kaebustega  
    Hoonekarp peab olema ilmastikukindel ja selles valitsevad keskkonnatingimused stabilised. 

• 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. 

• Puust aluspõrandate ja aluspaneelide niiskusnäidud peavad olema 3% piires ning alla 14%. 

• 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. 

• 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. 

• Tasandage aluspind nii, et selle kalle ei ületaks 3 mm 3 m kohta. Tasandage kühmud ja täitke lohud. Kasutage kvaliteetset ja piisava tõmbetugevusega 
tasandussegusid. 

• Paigaldage aluspinna ettevalmistusmaterjalid vastavalt tootja juhistele ning tagage pinna siledus, välistamaks ebatasasuste või kallete ülekandumist uude 
põrandakattesse. Kui aluspõrand või alusmaterjal elastse põrandakatte all peaks kokku vajuma, vastutab garantiitingimuste ja põranda nõuetekohasuse tagamise 
eest alusmaterjali valmistaja või töövõtja. 

Paigaldusjuhised 

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

• Hoidke Spacia 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. 

• 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. 

• Kandke Amtico SF Adhesive peale vastavalt toote sildil esitatud juhistele, kasutades kas märga või nakkuvat paigaldusmeetodit. 

• Paigaldage esimesed plaadid joondatuna põhijoonte järgi alguspunktist. Puiduiplankude kasutamisel – paigaldage juhuslikus järjestuses, plankude otsad peavad 
üksteise suhtes vähemalt 15 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. 

• Põrandat tuleb rullida 45 kg-se rulliga mõlemas suunas (üldjuhul 1-2 tunni jooksul pärast liimi laialimäärimist ja enne liimi kõvastumist). 

• Oodake 24 tundi pärast Spacia paigaldamist enne inimeste põrandale lubamist ja 48 tundi enne põranda pesemist. 

Tavahooldus 

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

• Vajadusel puhastage põrandat niiske mopi või puhastusmasina (<450 pööret/min) abil. 

• Kasutage neutraalse pH-ga pesuvahendit kooskõlas tootja juhistega. Masinpuhastamise korral kasutage 3M punast ketast normaalseks puhastamiseks või 3M 
sinist ketast süvapuhastamiseks. Loputage põrandat põhjalikult puhta veega puhastusprotsessi lõpetamiseks. 

• Vajadusel katke toode pvc-katetele sobiva vahaga. Järgige vaha valmistaja juhiseid toote õige kasutuse tagamiseks. Järgige vaha tootja soovitusi 

puhastusvahendite osas, millega eemaldada sissehõõrdunud mustust ja vanu või kulunud pealiskihte. 
• 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. 

• 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. 
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