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TÄISPUIDUST PÕRANDALAUDADE PAIGALDUSJUHEND 
 
Üldine: põrandalauad tuleb hoida kuivades ruumides. Avage pakendid ainult vahetult 
enne paigaldamist. Puidust põrandat paigaldatakse alati pärast kõigi müüritise, 
krohvimise ja plaatimistööde lõpetamist.  
Sisekliima peaks paigaldamise ajal ja pärast seda olema 18-20 ° C ja suhteline 
õhuniiskus 40% kuni 60%. Tervislik sisekliima on oluline nii põranda kui ka inimeste 
heaolu jaoks. Sisekliima säilitamiseks tuleks kasutada niisutajaid, kuna eriti talvekuudel 
võib küttega ruumide niiskus langeda tunduvalt alla 40 %.  
Puit on looduslik materjal, millele on iseloomulikud värvierinevused, oksakohad ja 
ainulaadne lõikepinna muster.  
Puit kui looduslik materjal pundub niiskuse imendumisel ja kahaneb niiskuse 
vähenemisel.  
 
Üldised paigaldusjuhised: Enne paigaldamist tuleb kontrollida aluspõranda 
paigaldusvalmidust. Aluspõrand peab vastama ettenähtud nõuetele (tasasus, pinna 
tugevus, ilma pragudeta, puhtus, kuivus), võttes arvesse - DIN 18356 ja Viimistlus RYL 
nõudeid.  

 Põrandalaud paigaldatakse alati soonega küljega seina suunas 

 kiilude abil hoitakse seinast vähemalt 10 - 15 mm liikumisvahe 

 kõverate seinte puhul märgistatakse laudadel seinajoon ja lõigatakse see 
pikisuunas välja 

 Kontrollida, kas põrandalauad on täisnurga all 

 Põrandalauad paigutatakse esimesele reale otse 

 Põrandalauad võib paigaldada erineva mustrina, st eelmise rea viimast lõigatud 
põrandalauda saab kasutada järgmise rea esimesena 

 Kõrvuti asetsevate laudade ühendused peavad olema vähemalt 30 cm kaugusel. 
Selline paigaldamine vähendab laua paigalduskulu.  

 Ilma paisumisvuugita võib laudu paigaldada 8 – 9 m külgsuunas ja 11 – 12 m 
pikisuunas.  

 Puhtalt suletud ühenduste tagamiseks tuleb kindlasti kasutada pingutusrihma.  

 Uksed, üleminekute või kõrguste (trepiastmed, pjedestaalid) laienduspinnad on 
kaetud sobivate ülemineku- ja lõppprofiilidega meie lisatarvikute hulgast.  

 Pikisuunas ei tohi punne ja sooni omavahel liimida, sest kütteperioodil on puidu 
kahanemisel oht, et võivad tekkide ebaühtlased praod või halvematel juhtudel laud 
puruneb liitekohast.  

 Massiivpuidust põrandalaudade kasutamisel põrandaküttel kontsulteerida tootja või 
maaletoojaga.  

 
Paigaldustüübid:  

Kruvimine/naelutamine:  

 Lauad paigaldatakse kuivadele laagidele (laagide samm 35 - 45 cm). 

 Põrandalauad ühendatakse klotsi ja haamriga ning kruvitakse või 
naelutatakse 45 ° nurga all punni kohal. Soovitatavad kruvimõõdud 3,5 x 50 
mm või 3,5 x 60 mm! Naelad või kruvid tuleb paigaldada nii, et punn ei 
puruneks.  
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Paigaldamine liimituna aluspõrandale:  

 Massiivlaudu võib liimiga paigaldada erinevatele aluspõrandatele (vineer, OSB, 
betoon, naatriumsulfaat jm) 

 paigaldamiseks sobivad liimid on Stauf PUK – 446, Stauf – PUK 450, Stauf SPU – 
460, Stauf SPU – 570. Kasutama peab liimikammi Stauf nr 4.  

 Aluspõrand peab vastama ettenähtud tehnilistele tingimustele (Viimistlus RYL 2000 
või uuem). Ruumi temperatuur peaks olema 18–25 ° C, põranda temperatuur üle 
15 ° C, suhteline õhuniiskus alla 60%. 

 Madal temperatuur pikendab liimide kuivamisaega. Kindlasti tuleb tutvuda 
liimitootja tehniliste tingimuste ja soovitustega. 

 Seejärel kandke liimikammiga liim ühtlaselt aluspinnale. Põrandale tõmmata ainult  
nii palju liimi millega jõuab lauda paigaldada umbes 30 minuti jooksul. 

 Paigaldage laud kohale ning suruge kindla liigutusega liimi sisse. Soovitav on 
kasutada laudade omavaheliseks fikseerimiseks parketirihmasid.  

 Aluspõranda mõningase ebatasasuse korral võib vajadusel kasutada ka mõneks 
ajaks raskusi, millega vastpaigaldatud lauda koormata. 

 Hoidke seina ja parketi vahel 10 - 15 mm vahekaugust kiilude abil. Vältige külgmist 
kleepumist.  

 Lihvimine ja pahteldamine toimub alles pärast liimi täielikku kuivamist ja 
kõvenemist. 

 
Meie info põhineb meie pikaajalistel kogemustel ja koostööl põrandalaua tootjatega. Meie 
juhendi kasutamine ei ole aluseks õiguslike regulatsioonide rakendamisel. 
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