Flooré-plaadiga põranda viimistlemine
Enne Flooré-plaatide paigaldamist tuleb veenduda, et alupind oleks piisavalt sile, ebatasasele ja ebaühtlasele alusele ei ole soovitatav Flooré-plaate paigaldada. Sõltuvalt aluspinnast ning ebatasasusest tuleb aluspõranda tasandamiseks kasutada erinevaid tooteid. Kui
betoonpõranda ebatasasus on 5-10 mm, valatakse enne Flooré-plaatide paigaldamist
põrandale tasanduskiht. Selleks kasutatakse isevalguvat ja -tasanduvat segu
floor 4150 FineFlow. Enne segu valamist krunditakse aluspind
weber.vetonit MD16 vesilahusega (vesilahus 1:3). Pärast põranda
tasandamist peab segu kuivama sõltuvalt ruumi temperatuurist ning ventilatsioonist 1-2 nädalt ning siis võib
paigaldada Flooré-põrandaplaadid. Floor 4150
FineFlow kulunorm on 1,7 kg/m²/mm.
Kui aga aluspinna ebatasasused on suuremad, nt. 20-50 mm, siis kasutatakse tasanduskihi valamiseks kiirestikivinevat, isevalguvat ja
-tasanduvat segu floor 4360 BaseFlow. Tasandatud kihil
lastakse kuivada 3-5 ööpäeva ning siis paigaldatakse Floorépõrandaplaadid. Floor 4360 BaseFlow kulunorm on 1,7 kg/m²/mm.
Ebatasaste laudpõrandate tasandamiseks kasutatakse
weber.vetonit 3300 ning floor 4350 db-plaano.

kahte

toodet:

Kuni 10 mm kihi valamiseks kasutatakse weber.vetonit 3300. Enne segu valamist tuleb aluspõrandas sulgeda kõik praod, vuugid ning läbivoolukohad. Seejärel harjatakse põrandale
nakkedispersioon weber.vetonit MD16 ning parema nakke saavutamiseks aluspinnaga raputatakse krunditud pinnale ka liiva. Seejärel paigaldatakse klaaskiud-armeerimisvõrk (kaal
vähemalt 220 g/m²) ning valatakse weber.vetonit 3300-ga põrand siledaks. Segul tuleb lasta
kuivada 5-7 ööpäeva ning siis võib paigaldada Flooré-põrandaplaadid.
Kui aga aluspind on ebaühtlasem ning ebatasasem, kasutatakse tasandamiseks floor 4350
db-plaanot. Selle segu kasutamisel pole vaja saavutada naket probleemse aluspinnaga.
Seetõttu paigaldatakse vanale põrandate geotekstiil-kangas või kile ning sellele valatakse
db-plaanoga 20-30 mm paksune põrandplaat. Armeerimiseks kasutatakse klaaskiudarmeerimisvõrku. Segu kulunorm 1,7 kg/m²/mm. Enne Flooré-põrandplaatide paigaldamist
tuleb tasanduskihil lasta kuivada 5-7 ööpäeva.
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Kui Flooré-plaadid on paigaldatud, võib edasi minna viimistlustöödega. Flooré-plaatidega põranda
viimistlemiseks on 2 lahendust:
1. kattematerjal paigaldada otse Flooré-plaatidele (nt. keraamilised plaadid)
2. Flooré-plaatidele valada täiendav soojust edasikandev ja -salvestav kiht ning seejärel paigaldada
kattematerjal.
1. Plaatimine. Flooré põrandaplaadid on kaetud alumiiniumfooliumi kihiga. Keraamiliste ja klinkerplaatide paigaldamiseks sellisele aluspinnale tuleb kasutada suure nakketugevusega elastset plaatimissegu weber.vetonit RF. weber.vetonit RF nakkub tugevalt fooliumikihiga ning tänu elastsusele
võimaldab põranda kütmisel ja jahtudes konstruktsioonil paisuda ning kahaneda, ilma, et plaadid
aluspinnalt lahti tuleksid.
Enne plaatide paigaldamist tuleb alupind puhastada tolmust, mustusest jm. naket nõrgendavatest
ainetest ning lahtistest osistest. Paigaldatavate plaatide mõõdud peavad olema vähemalt 15×15 cm.
Plaatimisel tuleb tagada vähemalt 90% nakkepind. Weber.vetonit RF kulu sõltuvalt plaadi suurusest
on 2,5-4 kg/m². Seinte servadesse kogu ruumi perimeetri ulatuses tuleb teha umbes 5 mm laiune
elastne vuuk – keraamilisi plaate ei või paigaldada vastu külgnevaid konstruktsioone, kuna siis ei jää
paisumisruumi. Plaatimise käigus vuukidesse sattunud segu eemaldatakse kohe. Enne plaaditud
põrandale astumist tuleb sel lasta kuivada vähemalt 1 ööpäev. 2-3 ööpäeva möödudes võib
viimistleda vuugid. Vuukimiseks on saadaval 16 erinevat värvitooni vuugisegu weber.vetonit TG,
mis sobib kasutamiseks nii kuivades kui märgades ruumides ning põrandakütte korral. Weber.vetonit
TG on sobib 2-6 mm laiuste vuukide täitmiseks, kulunorm sõltuvalt plaadi mõõtudest ning paksusest
0,7-1,5 kg/m². Seinte servades olevad elastsed vuugid täidetakse silikooniga weber.vetonit SSL.
Silikoone on saadaval samades värvitoonides kui vuugisegusid. Suuremate põrandate korral (kui
põranda pikkus ühes suunas on suurem kui 6 m) tuleb elastne vuuk teha ka põranda keskele. Sel juhul
tuleb vuukimise käigus jälgida, et kavandatud elastsesse vuuki ei satuks vuukimissegu – see täidetakse silikooniga.
2. Tasanduskiht Flooré-plaadidele. Kui põrandale soovitakse teha soojust jaotav, ühtlustav ning
akumuleeriv kiht, valatakse Flooré-plaatidele tasanduskiht. Tasanduskihi valamiseks kasutatakse
floor 4350 db-plaanot. Kõigepealt paigaldatakse Flooré-alusele geotekstiil-kangas või kile – oluline
on, et pealevalatav segu ei pääseks kusagilt vuukidest või pragudest läbi valguma. Seejärel paigaldatakse klaaskiud-armeerimisvõrk (kaal vähemalt 220 g/m²). Võrgu paanid ning jätkukohad pannakse
vähemalt 10cm ülekattega. Seejärel valatakse tasanduskiht isevalguva kiudusid sisaldava floor 4350
db-plaanoga. Floor 4350-ga valatud põrandale võib paigaldata parketi, PVC, vaiba või muu põrandakatte. Vajaduse korral võib floor 4350-ga tasandatud pinda enne PVC paigaldamist pahteldada
weber.vetonit 3000-ga.

Täiendavat infot materjalide ja lahenduste kohta leiate tootjate kodulehtedelt:
www.begores.com
www.e-weber.ee
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