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Hea klient,
 

meie eesmärgiks on pakkuda Teile parimat võimalikku põrandaküttelahendust.

Teie poolt just praegu avatud pakendi sisu on meie paljude aastate uurimis- ja  

arendustöö ning vastavas valdkonnas omandatud praktiliste kogemuste tulemus.

Lühidalt öeldes tähendab see Teie jaoks paindlikkuse, säästlikkuse ja mugavuse  

seisukohast parimat lahendust turul pakutavate süsteemide hulgast. Väike paigaldus-

kõrgus annab süsteemi paigaldamiseks head võimalused isegi siis, kui ruumi lagi on 

madalavõitu. Head soojusülekandeomadused tagavad suurema mugavuse tänu kiiremale 

reaktsiooniajale ja suuremale kokkuhoiule, mis saavutatakse meie konkurentidega  

võrreldes väiksemate soojuskadudega.

Ehkki meie eesmärgiks on pakkuda parimat toodet ning oleme veendunud, et see tõesti 

nii ka on, jääme siiski tagasihoidlikuks ja anname endale aru, et alati saab midagi  

paremaks muuta. Nii tervikus kui pisidetailides. Samuti kanname hoolt selle eest, et 

meie pakutavad tooted ja teenused on just see, mida vajate.

Kui Teil on ettepanekuid meie teenuste või toodete kohta, siis oleme tänulikud, kui  

saadate need meile. Allpool on loetletud erinevad võimalused meie poole pöördumiseks.

Loodame, et olete ostuga rahul juba praegu, kuid oleme veendunud Teie rahulolus, kui 

näete ja kogete lõpptulemust. Soovime Teile edu põrandakütte paigaldamisel ja uue 

põranda valmimisel! 

Sõbralike tervitustega

PoNTUS oLoFSSoN 
Flooré AB

MÜÜK JA TEHNILINE TUGI: +372 656 33 49
PEAKoNToR
Vildhussens väg 11
840 13 ToRPSHAMMAR
TEL: + 46 690 130 80
FAX: +46 691 201 11

LIHTSALT PAREM

E-PoST: myyk@begores.com
INTERNET:  www.floore.com
www.begores.com

ESINDAJA EESTIS
BEGoRES AS
LAKI 11E, TALLINN
TEL: 656 3349
FAKS: 656 3346
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1 Üldist
Põrandaküte on mugav viis maja kütmiseks. See on paindlik, ökonoomne, mugav ja töökindel. 
Flooré põrandaküte on saadaval nii valmiskomplektina Flooré Kit kui ka tellija vajadustele 
kohandatud komplektina Flooré Projekt.

Flooré süsteemi kuuluvad järgmised komponendid ja lisavarustus: 
PõrandakÜttePlaadid  – plaadid, mille paigaldamisel moodustuvad küttetorude 
paigaldamiseks kasutatavad kanalid. Need plaadid täidavad soojuse ülekandmise  
funktsiooni, st võimaldavad tõhusat soojusvahetust põrandaküttelt põrandale ja ruumile. 
Valida plaat, mis vastab teie vajadustele ja tingimustele kõige paremini:  
Flooréwa – väikseim paigalduskõrgus. Koosneb plaatidest ja pöördeplaatidest (a)
easy – täiendava soojustusega. Koosneb plaatidest, mille korral pöördekohad ja 
tagasivoolukanalid on ühes ja samas plaadis.

kÜttetoru – küttetoru (PEX-toru) (B) mööda liigub soe vesi. Ruum on torust külmem, 
seetõttu annab torudes voolav vesi oma soojust põrandale ära ja soojus kandub 
põrandakütteplaatide kaudu edasi ruumi.

PeX-liitmikud – spetsiaalsed liitmikud küttetorude ühendamiseks segamissõlmega (C)

toru Paindetugi  – tugi, mis paigaldatakse segamissõlme alla kohta, kus torud väljuvad 
põrandast (d)

alumiiniumteiP – teip, mida kasutatakse toru paigalhoidmiseks paigalduse ajal (e)

Lisavarustusena võivad komplekti kuuluda veel järgmised komponendid: 
PumBa ja segamissõlme Plokk  – segamissõlme ülesandeks on radiaatoritest tuleva vee 
temperatuuri alandamine. Tavaliselt on radiaatorisüsteemi vee temperatuur põrandasse 
juhtimiseks liiga kõrge. Segamissõlmes alandatakse vee temperatuur enne põranda-
kontuuri juhtimist parajale tasemele. Pumba ülesandeks on panna vesi kontuurides  
ringlema. Pumba- ja segamissõlme plokk on varustatud ka ruumitemperatuuri  
reguleerseadistega ja käsitsi avatava ja suletava õhueraldiga (F)  
Vt segamissõlmede kohta täpsemalt lk 13. 
 
tagasiVooluVentiilidega kollektor  – kollektor ühendatakse segamissõlmega, kui 
kontuure on 2 või rohkem (g). Tagasivooluventiile kasutatakse voolu reguleerimiseks 
vastavas kontuuris, kui kontuurid on erineva pikkusega  (H)

nÄide komPlektist Flooré kit (FlooréWa) nÄide segamissõlmest (Fs 36) koos tarVikutega

a

e C

B

d
F

g
H



                   PÕRANDAKÜTE

5

2 Planeerimine
Nii nagu kõigi muude ehitustööde korralgi, omab suurt tähtsust paigaldustööde eelnev  
hoolikas planeerimine. Enne töö alustamist tuleb näiteks võtta arvesse järgmisi aspekte:

kuHu VõiB PumBa- ja segamissõlme Ploki Paigutada?
Kas radiaatorisüsteemi peale- ja tagasivool paiknevad lähedal? Kas ligipääsemiseks on 
piisavalt ruumi ja kas kontuure saab segamissõlmest sobival viisil põrandasse juhtida?  
Kas läheduses on olemas võimalus pumba elektritoitega ühendamiseks? Kuhu saab 
paigutada temperatuurianduri, nii et seda ei häiriks muud soojusallikad? Vältida  
segamissõlme paigutamist magamistuppa, sest pump võib tekitada surisevat heli. 

PõrandaPinna kõrgus
Paigaldatud Flooréwa plaadiga süsteemi paigalduskõrgus on umbes 13 mm (või küttetoru 
valikust sõltuvalt 17 mm). EASY-variandi korral on paigalduskõrgus 18, 25 või 50 mm. 
Põranda kõrgus tõuseb ülalnimetatud väärtuse pluss põrandakattematerjali paksuse võrra. 
Kontrollida, kas ukse lävepakud ja põrandaliistud tuleb välja vahetada või kas ukseleht tuleb 
parajaks lõigata. Niiskete ruumide korral on oluline, et läbiviigud, näiteks WC-poti  
äravoolutoru, ulatuksid arvestuslikust põrandapinnast kõrgemale. Tuleb võtta arvesse, et 
köögi tööpinna kõrgus väheneb. Uue köögi ehitamisel ei ole põrandaküte köögi tööpindade 
all tõenäoliselt vajalik. Nimetatud kohtadesse võib selle asemel paigaldada põranda  
kipsplaadi, mis on sama kõrge kui Flooré plaat.

mitut kontuuri on Vaja?
Tavaliselt katab üks u. 65 meetri pikkune kontuur u. 12 m2. on oluline, et kontuurid oleksid 
enam-vähem ühepikkused. Kontuuride paigutus nõuab eelnevat hoolikat projekteerimist. 
Näide on esitatud lk 6. Flooré süsteemi eeliseks on see, et plaadid saab enne aluspinna 
külge kinnitamist paigaldada lahtiselt. Süsteemiga kaetava pinna jaoks vajalik torupikkus 
võrdub umbes 5,2-kordse pindalaga ja sellele tuleb lisada umbes 1–2 meetrit pumba- ja 
segamissõlme plokiga ühendamiseks.

Põrandakatte Paigaldamine
Pärast Flooré süsteemi paigaldamist on aeg paigaldada põrandakattematerjal. Kuivadesse 
ruumidesse võib puidul põhinevad tooted paigaldada ujuvalt. Klinkerplaadid võib paigaldada 
otse Flooré põrandale, kuid seejuures on oluline kasutada õiget plaatimissegu. Lisateavet 
saab lk 14 peatükist “Põrandakatte paigaldamine”.

FlooréWa Paigaldamine Pinnasele toetuVale soojustamata Plaadile 
Või keldriPõrandale
Flooréwa põrandaküttesüsteemi paigaldamisel pinnasele toetuvale soojustamata plaadile 
või keldripõrandale on kaks puudust. Esimeseks puuduseks on soojuskadu pinnasesse, 
mis tõstab küttekulusid. Teiseks puuduseks on suur oht, et niiskus tungib pinnasest 
põrandatarindi ja keldriseina kaudu ruumidesse. Mõlemad aspektid on seotud soojuskaoga, 
mistõttu on soovitatav täiendavalt soojustada või valida suurema isolatsioonivõimega  
põrandaplaat (EASY-plaat). Tarindi niiskustõkkena on soovitatav kasutada õhupilu  
moodustavat süsteemi, nt süsteeme Isola Platon, Nivell või Floor Board System (FBS).  
Need meetmed eeldavad, et ruumidel on piisavalt kõrge lagi. Flooréwa võib sellest  
hoolimata paigaldada, kui betoonplaat on kuiv, kuid tuleb aluspinna külge kinnitada  
isetasanduva plaatimissegu, nt Mapei Adesilex P4 abil.
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1. nÄide
Ruum pindalaga 12,1 m2.

Kontuuri pikkus on umbes 65 m.  
Sellise plaanilahenduse korral saab kasutada 
komplekti Flooré Kit 12 m2 . Pöörata tähelepanu, 
et voolusuund on valitud nii, et kontuuri soojemad 
osad piirneksid välisseintega.

2. nÄide 
Ruumi pindala on 14,2 m2, mis tähendab, et ruumi 
soojendamiseks tuleb kasutada kahte kontuuri. 
Vaja on kahte komplekti, 6 m2 ja 9 m2.

Kontuurid tuleb paigutada nii, et vastava kontuuri 
soojem osa jääb seina äärde.  
Piki välisseina kulgev kontuur annab ära rohkem 
soojust kui teine kontuur, mis võimaldab selle 
kontuuri rajada teisest kontuurist lühemana  
(temperatuurilangus kontuuris on suurem,  
sest soe vesi annab ära rohkem soojust).

2.1 Mõned paigaldusnäited

SELLE VÄLJAANDE PILTIDEL oN ESITATUD MÕNED NÄITED  
PLAANILAHENDUSTE KoNTUURIDEKS JAoTAMISE KoHTA. 
•  Kõik kontuurid on tähistatud ringiga, milles ülemine number tähistab kontuuri numbrit  
 ja alumine kontuuri pikkust. 

• Igal kontuuril on näidatud voolusuund. Pöörata tähelepanu, et kontuuri kõige soojem  
 piirkond paikneb välisseinte (tähistatud täpikestega) juures, kus soojuskadu ruumidest  
 on kõige suurem. Sama põhimõtet rakendatakse ka siseseinte juures, et vältida  
 soojemaid alasid ruumi keskel.

•  Pöörata tähelepanu, et tühjade servaalade laius, st kaugus kontuuri ja seina vahel võib  
 olla erinev. Seda saab teha Flooré plaatide servade mahalõikamise teel.

1. nÄide

2. nÄide
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3. nÄide
Köögi pindala on 24,9 m2. 
Siin on valitud variant, kus köögimööbli alla 
jäävale alale (1,8 m2) põrandakütet e paigaldata. 
Põrandakütteplaadid asendatakse Flooré  
plaatidega sama paigalduskõrgusega  
põrandakipsplaatidega. Põrandaküttega tuleb  
varustada 23,1m2 suurune pind, mis tähendab 
kahte Flooré Kit 12 m2 komplekti.

Pöörata tähelepanu, et välisseintega piirnev  
kontuur on teisest kontuurist lühem (nagu 2. 
näites). Köögi geomeetria tõttu sisaldab köögi 
vasakpoolse osa servaala ühte tühja kanalit  
(kontuuri ja siseseina vahekaugus ületab 192 mm). 
Seda kompenseeritakse sellise voolusuunaga, et 
siseseinale lähim 1. looge on kõige soojem.

4. nÄide
Paigaldamine kööki ja esikusse, kus on vaja  
2 kontuuri. Ruumiandur paigutatakse kööki 
(tsooni, kus viibitakse kõige sagedamini), mis 
tähendab, et esiku sisekliimat juhitakse köögi 
temperatuuritaseme kaudu.

Köögi pindala on 17,1 m2, mis nõuab tavajuhul 
2 kontuuri. Põrandakütet köögikappide alla ei 
paigaldata, seetõttu on tegelikult soojendatava 
pinna suurus 13,9 m2 (see on piirjuhtum!).

Esiku pindala on 4,2 m2. Põrandaküttega kaetav 
pind kokku on 18,1 m2, mis tähendab 12 m2 ja 
6 m2 komplektide kasutamist.

5. nÄide
5. näites on kolm ruumi, mida köetakse kolme 
kontuuri abil. Üldjuhul töötab selline lahendus 
hästi, kuid pumba- ja segamissõlme ploki abil  
ei saa temperatuuri üksikutes ruumides  
reguleerida.

Ruumiandur paigutatakse ühte nendest  
ruumidest ja selle ruumi soojustarve mõjutab  
ka ülejäänud kahele ruumile äraantavat soojust.

3. nÄide

4. nÄide

5. nÄide
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sooVitataV on kasutada jÄrgmisi tÖÖriistu: 
•  liigendnuga (pakendinuga) – põrandaplaatide parajaks lõikamiseks.

•  taPeedijoonlaud – põrandaplaatide sirgete lõigete tegemiseks.

•  tolliPulk ja ViltPliiats  – mõõtmiseks ja märkimiseks.

•  Hammastusega liimikamm  – liimi laotamiseks alusele.

•   kindad – käte kaitsmiseks teravate alumiiniumservade eest.

•   PõlVekaitsed – töötatakse põlvili ja vältida tuleb põrandaplaatidele 
 muljumisjälgede jätmist. 

1. ProoViPaigaldus

Parima tulemuse saamiseks tuleb koostada 
joonis. Eriti ühendamist silmas pidades  
(küttetorude põrandasse sisenemise ja  
põrandast väljumise kohad, joonisel näidatud 
kahe sinise joonega paremas ülanurgas).

Flooréwa süsteem koosneb sirgetest plaatidest 
(1) ja pöördeplaatidest (2), mida saab lõigata ja 
sobitada vastavalt vajadusele (3).

3. Flooré põrandakütteplaatide paigaldamine                                    
Veenduda, et alusPind on

• tasane ja kuiv.

•  puhas ning vaba põrandamaterjalide jm materjalide jääkidest.

•  valitud põrandakattele seatud ehituslikele nõuetele vastava tugevusega.

• Niiskete betoonaluste korral ei tohi kasutada põrandaliimi. Kasutada toote tarnija poolt   
 paigaldusjuhendis soovitatavat paigaldusmeetodit, näiteks isetasanduvat plaatimissegu.

Lisateavet keldripõranda / pinnasele toetuva plaataluspõrandaga seotud ohtude ja  
konstruktsioonitüübi valiku kohta leiate veebilehelt: WWW.Floore.se

3.1 Tööriistad 

3.2 Paigaldamistoiming
Plaatide parim paigaldusviis on liimimine. Seda meetodit võib kasutada mis tahes aluspinna 
korral. Puitkiudplaataluse korral võib kinnitada klambrite või kruvidega. Keskmine liimikulu 
on umbes 0,3 l/m2. Tavalised plastkatte põrandaliimid, nt CascoFlex, Bostik seina- ja 
põrandaliim ning Bostik MultiTac sobivad suurepäraselt. Niisketel või edaspidi niiskusega 
kokkupuutuvatel betoonalustel ei tohi kasutada vesialusel põrandaliimi. Selle asemel tuleb 
kasutada isetasanduvat plaatimissegu, vt erijuhiseid tootevaliku peatükis.

Süsteem EASY (4) koosneb nn “kõik-ühes” 
plaatidest, millel on samas plaadis nii  
pöördekohad kui tagasivoolukanalid.

1

2

3

4
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2. liimimine

Vesialusel põrandaliim kantakse pinnale liimi-
kammi abil; temperatuur peab olema 15–35 °C. 
Töötada sektsioonikaupa, nii et põrandal saab 
käia ilma liimi peale astumata. Soovitatav on 
alustada liimimist ruumi kaugeimast punktist. 
Põrandaliimil tuleb lasta kuivada, kuni see 
on kleepuv. See tagab plaatide paigaldamisel 
parema nakke. Kuivamine võib sõltuvalt alusest 
ja ruumi temperatuurist kesta 10 minutist  
poole tunnini.

isetasanduv plaatimissegu  kantakse 
pinnale 3–4 mm hambasammuga hammastatud 
pahtellabidaga. Plaadid tuleb kohale asetada 
enne plaatimissegu kuivamist. Suruda kinni 
ka kanalite peal olevad plaadid ja eemaldada 
plaadivuukidest väljuv plaatimissegu jääk, enne 
kui see ära kuivab.

EASY-plaatidel tuleb kasutatavate kanalite  
fooliumikiht läbi lõigata (5). Suruda fooliumi-
servad lõikenoa tagumise otsaga kanalisse (6).
Paigaldada prooviks servasektsioonid, st piki 
seinu paiknevad põrandaplaadid. Tuleb püüda 
minimeerida kasutatavate pöördeplaatide arvu. 
Kogu süsteemi võib enne aluspõranda külge 
liimimist paigaldada lahtiselt. Üheks soovituseks 
on paigaldada torustiku kõige soojemad osad, 
milleks on toru algusosa, piki välisseinu, et  
kompenseerida näiteks akendest tingitud  
täiendavaid soojuskadusid.

6

5

3. Plaatide Paigaldamine

Nii liimi kui klambrite kasutamise korral tuleb 
alustada kolme kaugema servasektsiooni  
kinnitamisest ja jätkata paigaldamist ruumi 
kaugemast osast neljanda servasektsiooni 
suunas. Asetada plaat kohale, rihtida ja suruda 
kinni. Astuda ettevaatlikult põrandaplaadile, nii 
et see nakkub kindlalt aluspinnaga. Kui plaadid 
paigaldamise ajal liimikihil kohalt ära libisevad, 
siis on plaadid liiga vara kohale asetatud.  
Lasta liimil veel veidi kleepuvamaks kuivada.

Kui liim on liiga kaua kuivanud, tuleb vanale 
liimikihile kanda uus kiht, sest muidu nakkub 
liim halvasti. Kui liimi asemel kasutatakse 
isetasanduvat plaatimissegu, tuleb plaadid 
paigaldada enne segu kuivamist. Kui plaadid on 
kohale asetatud, tuleb enne plaatimissegu või 
liimi kuivamist vältida nende liigset koormamist.
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5. torude Paigaldamine

Kanalist ehitusprahi eemaldamiseks tuleb seda 
tolmuimejaga puhastada. Veenduda, et toru 
ulatub ühenduskohani ja lisada üks meeter. 
Toru pöördekohtades fikseerimiseks kasutada 
alumiiniumteipi.

3

2

4. uue kanali lõikamine

Süsteemi kokkusobitamiseks võib teatud 
juhtudel tekkida uue kanali lõikamise vajadus, 
eelkõige kohas, kus torud pumba- ja  
segamissõlme ploki juures kokku juhitakse. 
Kanali võib lõigata kas noa või käsifreesiga.

1. Märkida kanali soovitud kulgemiskoht 
pliiatsiga plaadile. Toru pöörderaadius ei 
tohi olla liiga järsk (12 mm läbimõõduga toru 
minimaalne painderaadius on 60 mm ja 16 mm 
läbimõõduga torul 90 mm).

1

2

2. Sõltuvalt toru läbimõõdust tuleb noa või 
freesiga lõigata kanal laiusega 12 mm või  
16 mm. Eemaldada hoolikalt lõikejäägid.

3. Katta kanal alumiiniumteibiga.
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6. torude seinalÄBiViigud

Küttetorude läbi seina või põranda juhtimiseks 
tuleb esmalt paigaldada kaitsetorud.

Seda tööd tuleb teha kahekesi – üks lükkab toru 
sisse ja teine võtab toru teisel pool vastu. Toru 
kinnijäämise korral võib see deformeeruda.

7. toru juHtimine segamissõlmeni/
kollektorini

Vt juhiseid peatükis ”Uue kanali lõikamine” ja 
”Torude seinaläbiviigud”. 12 mm läbimõõduga 
küttetoru minimaalne painderaadius on 90° 
korral 60 mm ja 16 mm läbimõõduga torul  
90 mm. Küttetoru põrandast väljumise kohas 
tuleb kasutada toru paindetuge.

8. teiPimine

Toru pöördekohad ja põrandaplaatide vahelised 
suuremad praod tuleb katta teibiga. Tavaliselt 
ei vaja põrandaplaatide vahelised vuugid teibiga 
katmist. Kinnitada toru teibiga kohtades, kus 
see kipub üles kerkima. 

9. Viimistlemine

Kui põrandaküttesüsteem on paigaldatud, tuleb käigutee ruumides katta plaatmaterjaliga, 
nt kips-, masoniit- või puitkiudplaadi või lainepapiga, et kaitsta süsteemi kuni põranda-
kattematerjali paigaldamiseni.

Enne põrandakattematerjali paigaldamist tuleb lasta pädeval vee- ja küttesüsteemide  
spetsialistil süsteem ühendada ja teha selle surveproov. Kontrollrõhk peab ületama 
töörõhku (see on tavaliselt 1–1,5 bar) 1,5 korda ja seda tuleb hoida vähemalt üks tund.  
Sel ajal tuleb süsteemi visuaalselt jälgida. Võimaluse korral tuleb süsteemis kontrollrõhku 
hoida kogu põrandakattematerjali paigaldamise aja.
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PRIMAARKONTUUR

KÜTTEALLIKA PUMP

PUMPMÖÖDAVIIK

SEGAMISSÕLM REGULEERVENTIILID

KOLLEKTOR

SEKUNDAARKONTUUR

KÜTTEALLIKAS

4.1 Pumba- ja segamissõlme plokk 
Kui põrandaküte ühendatakse olemasoleva vesiküttesüsteemiga, nt radiaatorikontuuriga, 
on vaja paigaldada pumba- ja segamissõlme plokk. Pumba- ja segamissõlme ploki  
ülesandeks on pumbata vett kontuurides ringi ja võimaldada kontuuridest pärit vee 
segamist kütteallikast tuleva veega. Niiviisi saab kontuuridesse juhitavate vee viia õigele 
temperatuurile. Ilma pumba- ja segamissõlme plokita oleks vee temperatuur liiga kõrge. 
Pumba- ja segamissõlme ploki parameetrid ja konstruktsioon määratakse paigaldatava 
põrandakütte üldpindala järgi.

SEGAMISSÕLME FUNKTSIooN SÜSTEEMIS 
Süsteemis eristatakse primaarkontuuri ja sekundaarkontuuri. Primaarkontuur on selles 
kontekstis olemasolev, sooja vett sisaldav radiaatorikontuur ja sekundaarkontuur on  
kontuur, mida segamissõlm varustab madalama temperatuuriga sooja veega.

 
Reguleerseadised on põrandaküttesüsteemi süda ja aju. 
Tänu neile on võimalik hoida soovitud ruumitemperatuuri, 
juhtides vee ringlust ja temperatuuri kontuurides.  
Küttesüsteem suudab tagada mugava soojuse ainult juhul, 
kui reguleerseadised on pärast süsteemi parameetrite 
nõuetekohast väljaarvutamist õigesti seadistatud.
Hästitöötava põrandaküttesüsteemi eelduseks on õigete 
toodete kombineerimine ja süsteemi parameetrite õige 
määramine. Reguleerseadiste komplekt koosneb tervest 
reast komponentidest, mida kombineeritakse iga  
konkreetse kliendi soovide ja vajaduste kohaselt ja  
konkreetsete tingimuste täimiseks vajalikul viisil.  
Tähtsamaid komponente on kirjeldatud allpool.
Paljudel juhtudel reguleeritakse kütteallikat anduri abil,  
mis reguleerib küttevee temperatuuri vastavalt välis-
temperatuurile. See on hästitoimiva küttesüsteemi üheks 
oluliseks eelduseks.

4. Segamissõlmed ja reguleerseadised
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4.2 Meie segamissõlmed
Fs 36 -Segamissõlme komplekt ühesuguse temperatuuriga ruumidele, 1–36 m2.
el-sHunt Fs 36 - Segamissõlme komplekt üksikutele, aastaringselt köetavatele 
ruumidele suurusega 1–20 m2.
Fs 160 - Küttesüsteemi juhtimiseks korraga mitmes ruumis üldpindalaga u. 37–150 m2.
 

4.3 Kollektor 
Igal kontuuril on sisend ja väljund, millest voolab läbi 
vesi. Sisend ja väljund on ühendatud kollektoriga, mis  
on omakorda ühendatud pumba- ja segamissõlme 
plokiga või otse kütteallikaga. Põhimõtteliselt võib ühe 
kollektoriga ühendada suvalise arvu sisendeid ja  
väljundeid. Praktikas võib siiski suurema pindala  
korral olla sobivam kasutada mitut kollektorit, sest vee 
teisaldamise kaugus võib mõnes kontuuris olla suur.  
Igal kontuuril võib olla eraldi termostaat ja ajamiga  
seadeventiil, mis juhib vee voolu kontuuris.  
Ühe termostaadiga on võimalik ühendada ka mitu  
kontuuri. Ühe kontuuriga tohib siiski ühendada ainult  
ühe termostaadi.
   

4.4 Ruumitermostaat
Ruumitermostaadis paiknev andur mõõdab ruumi  
temperatuuri. Ruumitermostaat edastab andmed  
kollektoril paiknevale ajamiga seadeventiilile ja juhib  
vee ringlust kontuuris. Ruumitemperatuuri kohta info 
edastamiseks on kaks erinevat viisi: juhtmega ja  
juhtmeta edastamine.
 

4.5 Juhtmega edastamine 
Andmed ruumi temperatuuri kohta saadetakse andurist ühenduskaabli kaudu ajamiga 
seadeventiili, mis omakoda juhib sooja vee ringlust kontuuris. Kaabli pikkus seadmete 
tööd ei mõjuta. Juhtmega edastamise korral võib anduri paigutada kollektorist ja ajamiga 
seadeventiilist eemale.
 

4.6 Juhtmeta edastamine
Info edastatakse raadiolainete teel sarnaselt näiteks juhtmeta Internetiühendusele.  
Tavalises eramus ei ole termostaatide asukoha suhtes mingeid piiranguid. Termostaadid  
on patareitoitega, seetõttu on neid lihtne vajaduse korral teise kohta ümber paigutada.

4.7 Parameetrite määramine
Süsteemi parameetrite määramine on arvutus, mille abil määratakse sooja vee  
temperatuur ja vooluhulgad erinevates kontuurides. See arvutus põhineb eeldustel, mis  
kehtivad kõikidele hoonetele. Parameetrite määramist mõjutavate oluliste tegurite  
näideteks on hoone geograafiline asukoht (see määrab hoone arvutusliku välis-
temperatuuri), hoone soojustusaste ja ventilatsioonisüsteemi tüüp. Mida täpsemalt on 
parameetrid määratud, seda paremini ja ökonoomsemalt põrandaküte töötab. 
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5. Põrandakatte paigaldamine
Kui põrandaküttesüsteem on paigaldatud ja surveproov on tehtud, 
siis on aeg paigaldada põrandakate. Põrandakütte süsteem peab 
põrandakattematerjali, sh eriti klinkerplaatide paigaldamise ajal 
olema välja lülitatud, sest temperatuur mõjutab plaatimissegu ja 
vuugimassi kuivamisaega ja seega ka pikaajalisi omadusi. 
 
Pöörata tähelepanu, et esitatud teave sisaldab vaid üldisi 
soovitusi põrandakatte paigaldamise kohta. Kui soovitused on 
vasturääkivad, siis tuleb järgida põrandakatte või tarvikute  
tootja juhiseid. 
 
Veenduda, et PõrandakÜttePlaadid on:

• tasased ja kuivad.
•  puhtad ning vabad põranda- jm materjalide jääkidest.
• Kõik põrandaplaadid peavad olema kindlalt aluspõranda  küljes kinni. Kui mingi osa  
 plaadist on lahti, vajub läbi või kriuksub aluspõranda vastas, tuleb see plaat kruvi vm  
 kinnitusvahendiga täiendavalt kinnitada.

5.1 Keraamilised põrandaplaadid – üldist
Paigaldustoimingud, süsteemilahendused ja eeltingimused on erinevad olenevalt ruumi 
tüübist, kuhu põrandaküte paigaldatakse. Selles suhtes eristatakse kuivi ja niiskeid ruume. 
Niisketeks ruumideks loetakse ruume, kus aluspõrand varustatakse niiskustõkkega (sageli 
on sellistes põrandates trapid), nt vannituba, pesuköök või uus katlaruum. Kuivades ruumides 
võib klinkerplaadid paigaldada otse põrandaküttesüsteemile, kuid niisketes ruumides tuleb 
ehitusnõuete kohaselt põrandaküttesüsteemi peale lisaks paigaldada tasandussegu (pahtli) 
kiht ja armatuurvõrk. Ruumitüübist sõltumata tuleb Flooré põrandakütteplaadid aluspõranda 
külge liimida. Alljärgnevalt kirjeldatakse paigaldusmeetodit üksikasjalikumalt.

1

2

3

klinkerPlaadid kuiVas ruumis

Plaatimissegu

eeltÖÖtluskiHt (krunt)

Flooré Plaat

1

2

3
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5.2 Keraamilised plaadid kuivades ruumides
Kuivades ruumides võib klinkerplaadid paigaldada otse põrandaküttesüsteemi peale.  
Eeltingimuseks on aluspõranda tugevus ja tarindi läbipainde puudumine. Aluspõranda 
liikumine võib hilisemas faasis muu hulgas põhjustada vuukide pragunemist või plaatide 
lahtitulekut.

Üldiselt näeb paigaldusprotseduur välja järgmiselt:

• Pinna puhastamiseks tolmust, õlist, rasvast jms tuleb Flooré põranda plaadi pinda 
pesta tehnilise piiritusega. Lahusteid ei tohi kasutada, sest need võivad kahjustada 
vahtplasti.

• Kanda eeltöötluskiht (krunt) pinnale vastavalt tootja juhistele. Krunt tuleb peale kanda 
lahjendamata kujul, juhul kui tootja juhistes ei ole öeldud teisiti. Kasutada ainult 
tootja soovitatud tooteid, mis on esitatud tabelis “krundid ja plaatimissegud kuivade 
ruumide jaoks”. Kõik krunditüübid ei sobi alumiiniumfooliumile kandmiseks. Tuleb 
olla hoolikas, et krunt valguks ühtlaselt laiali ja kataks kogu pinna. Loikusid ei tohi 
moodustuda. Lasta eeltöötluskihil (krundil) juhendi kohaselt kuivada.

• Plaatimissegu tuleb segada vastavalt tootja juhistele. Paigaldamiseks tuleb kasutada 
sobivat segukammi (sõltuvalt plaatide suurusest, tagaküljemustrist jne). Alustada 
mõne plaadi proovipaigaldusest. Plaatimissegu peab saama laotada nii, et see ei valgu 
laiali (sel juhul on segu liiga vedel) ega moodusta klompe (segu on liiga kuiv).  
Paigaldada mõned plaadid ja eemaldada need uuesti – plaatide tagakülg peab olema 
seguga üleni kaetud.

Plaatide suurus

Plaatimissegu jaotab koos plaatidega laiali punktkoormusi. Plaadid ei tohiks siiski 
olla väiksemad kui 15 x 15 cm. Väiksemate plaatide või mosaiikplaatide korral tuleb 
põrandaküttesüsteemi peale paigaldada koormust hajutavad plaadid või kiudarmeeritud 
pahtli kiht. Flooré põranda peal võib aluse tugevdamiseks enne klinkerplaatide  
paigaldamist kasutada ka tasandussegu.

Bostik Bostik Primer 6030 Bostik Fix Combi või Bostik kahliliim

Casco Casco Primer Vd Casco multifix

kiilto start Primer ultra Fix, lattialaattalaasti

mapei  Primer CP või Primer Fr kerabond segatuna vähemalt  
50% isolasticuga

schönox schönox kH schönox PFk, PFk Plus, tt Flex või  
tt rapid

Weber Floor 4716 Weber.vetonit rF

tootja eeltÖÖtlus/krunt Plaatimissegu

Krundid ja plaatimissegud kuivade ruumide jaoks 

Allpool esitatud tabel sisaldab katsetatud ja soovitatavaid paigaldusmeetodeid ja tooteid.
taBel
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5.3 Plaatimissegu
Plaatimissegu valikut mõjutavad plaadi koostises kivimaterjal (nt võivad kiltkivi ja marmor 
olla tundlikud), plaatija kogemused ja see, millal on põrandal pärast plaatide paigaldamist 
vaja käia. Enne plaatimissegu valimist võidakse toodetega seoses puutuda kokku järgmiste 
mõistetega:

kasutusaeg – plaatimissegu trumlis (ämbris) oleku aeg alates segu valmissegamise 
hetkest kuni hetkeni, mil segu ei saa enam töödelda.

katmisaeg – aeg, mille möödudes tuleb alustada pinnalelaotatud plaatimissegule 
plaatide paigaldamist.

korrigeerimise aeg  – aeg, mille jooksul plaatimissegule asetatud plaadi asendit saab 
veel täiendavalt korrigeerida.

Segukammi hambasamm sõltub plaadi suurusest. Sobiva hambasammu kohta saab teavet 
plaadi tootjalt. Tavaliselt kasutatakse 8 mm hambasammuga segukammi, kuid valik sõltub 
klinkerplaatide omadustest ja mõõtmetest. Plaatimissegu või vuugimassi segamiseks tuleb 
alati kasutada mehaanilist segurit. 

Plaatimissegu tuleB segada  
meHaanilise seguriga, kuni  
Plaatimissegu muutuB  
Pastalaadseks. 

Kerabond

5.4 Niisked ruumid
Keraamiliste plaatide paigaldamisel niisketesse ruumidesse peab põrand vastama  
ehitusnormidega kehtestatud vahelae- ja põrandatalade paindejäikuse nõuetele.

Kui Flooré põrand paigaldatakse keraamiliste plaatidega kaetavasse niiskesse ruumi, tuleb 
põrandaküttesüsteemi peale paigaldada tasandussegu (põrandapahtli) kiht, mida seejärel 
töödeldakse heakskiidetud isolatsiooniseguga.

kanda Paigaldussegu  
PõrandasÜsteemi Peale ja  
laotada kiHt laiali.

Kasutada sama tootja plaatimissegu, kelle 
toode on ka krunt, vt tabelit “krundid ja 
plaatimissegud kuivade ruumide jaoks”.
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Paigaldamine niisketesse ruumidesse

Plaatimissegu

niiskustõke

tasandussegu

Vajadusel sarrus

eeltÖÖtluskiHt (krunt)

Flooré Plaat6

1

2

3

4

5

6

1

2
3

4

5

toimida jÄrgmiselt:

1.  Paigaldada põrandakütteplaadid. Niisketes ruumides tuleb põrandakütteplaadid alati  
 aluspõranda külge liimida. Põrandatrapi juures tuleb vähemalt 150 mm laiune ala jätta  
 põrandakütteplaatidega katmata. See ala tuleb katta põrandapahtliga nii, et  
 põrandatrapi ümber moodustuks tugev riba. 

2.  Kontrollida põrandaküttesüsteemi töökorrasolekut. Teha torudele surveproov.

3.  Eraldada pahteldatav põrandapind seintest. Selleks võib kasutada vahtplastiriba vms  
 materjali. Kuna kõik betoontooted kõvastumisel kahanevad, siis on tähtis, et põrand  
 saaks seina suhtes liikuda. Muidu tekib probleeme pragude, nakkumise ja põranda- 
 plaatide lahtituleku tõttu. Tuleb hoolikalt jälgida, et oleksid täidetud pahtlitootja nõuded  
 ruumi ja töödeldava pinna temperatuuri suhtes. 

4.  Puhastada põrandakütteplaadid tehnilise piiritusega (muid lahusteid ei tohi kasutada,  
 sest need võivad vahtplasti kahjustada) ja kanda lahjendamata krunt peale. Lasta  
 krundil kuivada. NB! Veenduda, et krunt valgub ühtlaselt laiali ja moodustab kogu pinda  
 katva kelme, sest kõik materjalid ei nakku alumiiniumfooliumiga. Krundi valiku kohta  
 saab teavet tabelist ”krundid ja tasandussegud niiskete ruumide jaoks”.

5.  nB! Puitaluspõranda korral tuleb sõltumata laagide sammust (mis ei tohiks siiski  
 ületada 600 mm) suurendada paindejäikust ja rakendada meetmeid niiskus -  
 deformatsiooni ülekandumise vältimiseks keraamiliste plaatide kihile. Tugevdamiseks  
 sobib tasandussegu kiht, mille paksus põrandatrapi juures on vähemalt 12 mm.  
 Sarrustuseks tuleb tasandussegu alla paigaldada punktkeevitatud terasvõrk.

6.  Paigaldada sarrusvõrk põrandakütteplaatidele. Jätkukohad paigutada ülekattega.

7.  Kanda tasandussegu (pahtel) pinnale vastavalt tootja juhistele. Enne pahteldamise  
 alustamist tuleb kontrollida põranda temperatuuri, sest see peab vastama tootja  
 nõuetele. Põranda liiga madala temperatuuri korral on oht, et pahtli kõvastumis- 
 protsess algab enne kahanemist, põhjustades pragunemise, puuduliku nakkumise  
 ja põrandaplaatide lahtitulekuga seotud probleeme. Aluspind ei ima niiskust, seetõttu  
 on tähtis, et tasandussegu ei sisaldaks liiga palju vedelikku.

8.  Kanda isolatsioonikiht pahteldatud/tasandatud pindadele vastavalt tootja juhistele.

9.  Kasutada plaatimissegu ja krunti, mida tootja/tarnija soovitab valitud isolatsioonikihi jaoks.
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5.5 Plastkatted
Plastkatet ei tohi paigaldada otse põrandaküttesüsteemile. Põrandaküttesüsteemi peale  
tuleb paigaldada plaatidest vahekiht, mis võib olla ujuv. on oluline, et need plaadid oleksid 
õhukesed ja hea soojusjuhtivusega, et soojust võimalikult efektiivselt ülespoole edasi anda,  
nt puitkiudplaadid paksusega vähemalt 10 mm.

Põrandakütteplaadid võib enne plastkatte paigaldamist katta ka kiudarmeeritud põranda-
pahtli õhukese (u. 10 mm) kihiga. Enne pahteldamist tuleb põrandakütteplaadid kruntida, 
et parandada pahtli naket alumiiniumfooliumiga. Kõik krunditüübid ei nakku alumiinium-
fooliumiga, seetõttu tuleb veenduda, et krunt valgub ühtlaselt laiali ja moodustab kogu pinda 
katva nakkuva kelme.

5.6 Puittooted
Puitpõranda paigaldusjuhendiga tutvumiseks pöörduda põranda tootja poole. Kui puit 
paigaldatakse põrandaküttesüsteemi peale, on eriti tähtis järgida deformatsioonivuukide 
kohta kehtivaid juhiseid. Põrandakütte korral kuivab puit kütteperioodil rohkem kui ilma 
põrandakütteta põrandates. Seetõttu on oluline piirata põrandakütte võimsust ning  
suurendada deformatsioonivuukide suurust umbes 50% võrreldes põrandatega, kus 
põrandakütet ei kasutata. Kõige kuivematel talvekuudel põhjustab põrandaküte laudade 
vahel veidi suuremate pragude tekkimist.

Üldjuhul kaetakse põrandaküttesüsteem eelnevalt vananemiskindla polüeteen kilega (nn 
ehituskilega paksusega 0,2 mm). Selle peale paigaldatakse kaltsupapp, Airolen  
(vahtplast) või korgipuruga kaetud papp. Energeetilisest seisukohast tuleks eelistada  
kaltsupappi, sest see toode on teistest materjalidest väiksema isolatsioonivõimega.  
Isoleeriv vahekiht põhjustab suuremat soojuse kadu aluspõrandasse, väiksemat  
soojusvahetust ülespoole ja kõrgemat süsteemi temperatuuri (veetemperatuuri).  
Lõpuks paigaldatakse ülalnimetatud kihtide peale ujuvalt põrandakate.

Krundid ja tasandussegud niiskete ruumide jaoks 
taBel

Bostik Bostik Primer 6030 Põrandatasandussegu Bostik Fiber või 
Bostik Fiber Quick 

Casco Casco Primer Vd Vabalt valitav Casco tasandussegu 

kiilto start Primer kestonit termo, vähemalt 12 mm kiht

mapei Primer CP või Primer Fr uniplan, vähemalt 12 mm kiht 

schönox schönox kH Vabalt valitav schönoxi tasandussegu 

Weber Floor 4716 Floor 4350 dB-plaano

tootja eeltÖÖtluskiHt (krunt) tasandussegu
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5.7 Laminaatparkett 
Laminaatparkett tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele. Tavaliselt kaetakse Flooré  
plaadid vananemiskindla polüeteenkilega. Selle peale paigaldatakse kaltsupapp.  
Kaltsupapi peale paigaldatakse ujuvalt laminaatparkett.

5.8 Laminaatparkett ja plõksliidetega põrand
Mõned laminaatpõrandad on altpoolt kaetud kaltsupapi ja aurutõkkekihiga. Sellest  
hoolimata on soovitatav paigaldada vananemiskindel PE-kile. Järgida tootja juhiseid.

5.9 Täispuit (põrandalauad) 
Puitpõrand tuleb paigaldada nii, et laudade suund on põrandakütte küttetorude põhisuuna 
suhtes täisnurga all. Puidu soojusjuhtivus on piki puidusüü suunda umbes kaks korda 
suurem kui ristisuunas. Puidu omaduste sellise ärakasutamise teel saavutatakse ühtlasem 
pinnatemperatuur. Paigaldamisel tuleb järgida põrandatootja juhiseid, mida on üldiselt 
kirjeldatud peatükis Puittooted.

ujuVPõrandad

kaltsuPaPP

Pe-kile

Flooré Plaat

1

2

3

1

2

3

Krundid ja tihendussegud niiskete ruumide jaoks 
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