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ALUSPÕRANDALE LIIMIMISE JUHEND 
BJELINI 5G LUKUÜHENDUSEGA KÕVENDATUD PUITPÕRANDAD 

 
 
Bjelin soovitab oma puitpõrandaid paigaldada ujuvalt.   
Bjelini kõvendatud puitpõrandaid võib soovi korral ka liimida aluspõrandale 
tingimusel, et kasutatakse Bjelini poolt heakskiidetud liime. Garantii ei kehti juhtudel, 
kui kasutatakse mõnda muud liimi, mis ei ole Bjelini poolt heaks kiidetud.   
 
Liimides parketilaudu aluspõranda külge, tuleb hoolikalt täita ka üldiseid 
paigaldusnõudeid, samuti kinni pidada liimitootja juhenditest.  
 
Soovitame liimimiseks kasutada järgmiseid tooteid:  
Bona: Bona Titan 
Bostik: Bostik Maxi Bond Parquette 
 
Mõlemad tooted on elastsed ühekomponentsed silaan-baasilised liimid, mis on 
ettenähtud puitpõrandate kinnitamiseks.   
Juhtudel, kui on vaja niiskustõket, soovitame kasutada Bona R 590 koos Bona Titan-
iga.  
Bostik Maxi Bond Parquette liimi kasutades võta ühendust Bostiku tehnilise toega.  
 
Toodud liimisoovitused põhinevad tootja poolsel põhjalikul testimisel.   
Juhtudel, kui kasutad mõnda muud liimi, soovitame seda enne põhjalikult testida ja 
küsimuste korral pöörduda liimitootja poole.  
 
Tähelepanu! Parketitootja ei võta endale vastutust ega garantiinõudeid kahjude 
eest, mis on tekkinud liimisüsteemi ebaõige kasutamise tõttu.  
• Alati liimi otse aluspõranda külge.  
• Jäta 8-10 mm suurune paisuvuuk kõikide seinte ja takistuste vahele.  
• Lukuühendust ei liimita!  
• Põranda paisuvuukides ei tohi olla ühtegi takistust (juhtmed jms).  
• Ära kanna liimi suuremale alale, kui jõuad paigaldada 10-15 minuti jooksul.  
• Kanna liim aluspinnale laiahambalise liimikammiga. Õige liimikulu saamiseks on 
liimikammi hammaste suurus oluline.  
• Hea lõpptulemuse saavutamiseks on eriti tähtis esimeste lauaridade sirge 
paigaldus. Järgmise lauarea paigaldamist alusta kõigepealt lukuühenduse 
paigaldamisest ning seejärel suru laud alla ühtlaselt vastu liimipinda.  
• Parketi pinnale sattunud liimipritsmed eemalda koheselt. Järgi liimitootja juhendeid.  
 
Enne paigaldama asumist ning tingimused töömaal: 
 
Tähtis! 
Enne paigaldama asumist tutvu põhjalikult paigaldusjuhendiga ja veendu, et oled 
sellest aru saanud!  
• Bjelin/Välinge kõvendatud puitpõrandaid võib paigaldada kõikidesse 
siseruumidesse ja enamus ühiskondlikesse ruumidesse, kuid need ei sobi 
paigaldamiseks niisketesse/märgadesse ruumidesse nagu näiteks vannitoad, 
dushiruumid, saunad jms.  
• Transpordi ja ladusta pakendeid horisontaalselt tasasel ja siledal pinnal. Avamata 
pakendid tuleb aklimatiseerida töömaal kuivades ja hästi ventileeritud ruumides 
vähemalt 48 tundi enne paigaldamist.  
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• Ladustamise ja paigalduse ajal peab olema ruumi õhutemperatuur vähemalt +18°C 
ja relatiivne õhuniiskus (RH) vahemikus 35-65%. 
• Ava pakendid vastavalt töö edenemisele.  
• Ühtlase mustriga lõpptulemuse saavutamiseks sega omavahel erinevate pakendite 
parketilaudu.   
• Kontrolli parketilaudu päevavalguses, et avastada enne paigaldust äratuntavad 
vead värvitoonides ja pinnastruktuuris.  
• Kaitse paigaldatud parketipinda paigalduse ajal ja pärast seda hingava 
kaitsepaberiga.  
• Kaitsematerjali ei tohi kinnitada teibiga parketi pinnale!  
• Materjali kvaliteeti puudutavad küsimused tuleb enne paigalduse algust läbi 
arutada kauba müüjaga.  
• Olenemata sellest, kas toote paigaldab ostja ise või tema poolt valitud 
professionaalne paigaldusfirma, peab ostja enne toote paigaldamist toote 
heaks kiitma.  
• ÄRA PAIGALDA toodet, millel on nähtavad defektid.  
Paigaldatud parketilaud = heaks kiidetud parketilaud! 
Juhul, kui nähtavate defektidega laud on paigaldatud, tähendab see, et olete 
selle heaks kiitnud ning teil puudub võimalust esitada selle kohta pretensiooni.    
 
Aluspõrand 
Bjelin/Välinge kõvendatud puitpõrandaid saab liimida igale professionaalselt 
ettevalmistatud aluspõrandale. See hõlmab betooni ja tasanduskihti, samuti puitlaast- 
või vineerplaate. Veenduge, et aluspõrand oleks tasane, sile, kuiv ja puhas. Kõik 
aluspõranda ebatasasused, mis on suuremad kui 3 mm 2 meetri kohta, tuleb 
tasandada pahtli või tasandusseguga või freesida/lihvida mehaaniliselt. 
Betoon/plaat aluspõrandad: 
Aluspõranda pinnatemperatuur peab olema vähemalt 15°C. 
• Betoonpõrandate suhteline niiskus (RH) võib olla maksimaalselt 85% 
temperatuuril 20°C. 
 
Puidust aluspõrandad: 
Valmistage aluspõrand ette paigaldamiseks, naelutage uuesti kõik lahtised kohad, 
mis kriuksuvad. Lihvige või hööveldage kõik kõrgemad alad ja täitke kõik madalad 
alad. 
• Puitaluspõrandate niiskusesisaldus peab 20°C juures olema alla 10% (MC). 
 
Niiskustõkke kasutamine: 
Traditsioonilist niiskustõket (PE–kile) ei saa kasutada, kui puitpõrand liimitakse 
aluspõrandale. 
Kui te ei ole kindel aluspõranda niiskussisalduses, kasutage soovitatud liimi ja 
sobilikku krunti (vt eelpool toodud infot). Alternatiivse võimalusena paigaldage 
betoonpõrandale 0,2 mm paksune PE-kile ja seejärel vähemalt 12 mm paksune 
kandev punn/soonega puitlaastplaat või vineer. Seejärel saab puitpõranda liimida 
puitlaastplaadile või vineerile. 
Nõuetele vastavatele aluspõrandatele võib paigaldada kõvendatud puitpõrandaid, 
järgides kehtivaid standardeid ning tehnilist spetsifikatsiooni.  
 
 


