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LAUDPARKETTIDE PAIGALDAMISJUHEND PARKETI PAIGALDAMISEKS 
LAUSLIIMIGA ALUSPÕRANDALE 

 
 

 Kõiki laudparkette on võimalik paigaldada liimides lausliimiga aluspõrandale, milleks võib olla 
betoon, kips, OSB, vineer, asfalt. Aluspõranda tasasuse tolerantsid peavad vastama Viimistlus RYL 
nõuetele. 
 

 Paigaldamise ajal peab objektil suhteline õhuniiskus olema vahemikus 40 – 60% RH. 
 

 Betooni niiskus peab olema 1,8 - 2% CM. Kipspõranda puhul alla 0,5% CM (küttega põranda puhul 
0,3% CM). Niiskust mõõta vähemalt 3 – 4 erinevast kohast. 
 

 Normist niiskema betooni puhul võib kasutada krunti STAUF VDP – 160 kuni 3% CM või STAUF 
VPU 155S kuni 3,5% CM. Normist niiskema kipspõranda puhul tuleb oodata kuni aluspõrand 
saavutab lubatud niiskusastme. 
 

 Laudparketi paigaldamiseks kasutada STAUF SMP – 930 polümeerliimi, STAUF Multilayer 
polümeerliimi või STAUF SPU - 460 polüuretaan-polümeerliimi. Need liimid ei vaja üldjuhul 
aluskrunti (v.a. niiske betooni puhul). Kipsvalu puhul tuleb oodata kuni põranda niiskus on normi 
piires, tootja ei soovita vastavaid krunte kasutada. Väga tolmuse ning kehva struktuuriga 
betoonpõranda puhul võib kasutada STAUF VDP – 130 krunti. Paigaldamisel asfaldile kasutada 
vastavat STAUF VEP – 190 2-komponentset krunti ning kvartsliiva.  
 

 Liimi pealekandmiseks kasutatakse liimikammi STAUF Nr. 5. (liimi kulu ca’ 1150 g/m², sõltub liimist) 
või Carveri spetsiaalset laudparketile mõeldud liimikammi, millel on kõrgem ja harvem hammas 
ning seetõttu väiksem liimikulu 
 

 Liim tõmmatakse maha ühtlaselt ilma vahedeta ja laud paigaldatakse kohale surudes ühtlaselt kogu 
parketi pinna ulatuses vastu alust. (Liimi nakke- ja kasutusaega vt vastava liimi tehnilisest infost). 
 

 Ebaühtlasema põranda puhul võib kasutada ka raskusi. 
 

 Olenevalt ruumide suurusest tuleb seina ja parketi vahele jätta 0,8 – 1,5 cm paisumisvuuk. 
Vajalikud läbilõiked parketi piki- ja külgsuunas peavad vastama Viimistlus RYL nõuetele. 
 

 Parketi paigaldusmustrid võivad olla erinevad vastavalt parketi kujule, mõõtmetele ja otstarbele (vt 
www.parkett.ee). 
 

Parketi paigaldamisel põrandaküttele tuleb järgida järgmisi lisanõudeid: 
 

 Enne paigaldamist tuleb betoonpõrandaid kütta vähemalt 21 päeva ja teisi põrandaid vähemalt 7 
päeva. 3 päeva hoida süsteemi 25°C juures ja seejärel 4 päeva maksimumtemperatuuril. Seejärel 
lasta põrandal jahtuda 3 – 4 päeva ning peale seda (mõõta aluspõranda niiskust 3 – 4 erinevast 
kohast) alustada parketi paigaldamisega. Seda protseduuri tuleb järgida ka suvel. 
 

 Peale paigaldamise lõppemist 3 – 4 päeva pärast võib temperatuuri mõne kraadi haaval järk järgult 
tõstma hakata. Ka sügisel kütte sisse lülitamisel tuleb süsteemi temperatuuri tõsta kraadhaaval. 
 

 Tähelepanu: töötava põrandakütte puhul parketi pealispinna temperatuur ei tohi ületada 
26°C!  
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