EST
NÕUDED PAIGALDAMISEKS JA TOOTE GARANTII
Põrandakate laminaatparkett SWISS KRONO on ette nähtud kasutamiseks
viimistlusmaterjalina põrandatele elu- ja avalikes ruumides, kus on stabiilsed tingimused.
Optimaalsed tingimused: temperatuur 18° - 22°C, õhuniiskus 40 – 65%.
1. Laminaatparketti ei saa paigutada põrandatele ruumides, kus niiskuse tase on üle 65%
s.t. vannitubades, saunades, pesuruumides jms.
2. Laminaatparketti SWISS KRONO võib paigaldada ruumidesse, kus on veega või
elektriline põrandaküttesüsteem (vt osa PARKETI PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE
PÕRANDKÜTTEL).
3. SWISS KRONO laminaatparkett on saadaval järgmistes kulumisklassides: AC3, AC4,
AC5 ja AC6.
• AC3 kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks kuivades
eluruumides, kus on väiksem liikumine (nt magamistoad ja garderoob). AC3
kulumisklassi laminaatpõrandaparketti ei tohi kasutada avalikes kohtades ega
äripindadel.
•

AC4 kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks keskmise liikumise
koormusega kuivades eluruumides (nt lastetoad, elutoad, köögid, kontorid) ja
väikese liikumise koormusega avalikes ruumides.

•

AC5 kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks kõikides kuivades
eluruumides (nt elutoad, koridorid, köögid, kodukontorid) ja keskmise liikumisega
avalikes kohtades (nt hotellitubades, keskmise liikumise koormusega kauplustes
jne. ja välja arvatud tantsusaalid, spordisaalid jne).

•

AC6 kulumisklassi laminaatparkett on mõeldud kasutamiseks kõikides kuivades
eluruumides, kus on suur liikumise koormus (nt saalid, koridorid) ja äripindadel,
kus
on
suur
liikumise
koormus
(nt
hotellid,
konverentsiruumid,
kaubanduskeskuste poed jne).

4. Laminaatparketti paigaldatakse vastavalt juhenditele siseruumides, mida talveperioodil
köetakse kuni toatemperatuurini (juhend on kirjas põrandakatte laminaatparketi etiketil
või see on asetatud kartongist pakendi alumisele poolele).
5. Lamineeritud paneelide paigaldamiseks on vaja kasutada alljärgnevaid töövahendeid
ja materjale:
• sertifitseeritud aurutõkke kilet PE ≥ 0,2 mm;
• tasanduskihti kasutatakse „ujuvate põrandate“ fikseerimiseks. Näiteks tasandusvaht
(kuni 3 mm paksusega); Teise võimalusena lubab tootja kasutada aurutõkkest ja
tasanduskihist koosnevaid aluskatteid, tingimusel et selliste aluskatete tootja vastutab
nende kvaliteedi ja õiguspärasuse eest, põhinedes tema laminaatpõrandakatete testidel
ja kinnitustel.
• monteerimise töövahendite komplekt ( kang-lusikas, distantskiilud);
• vesilood (minimaalne pikkus 1,5 m);
• pliiats, mõõdulint, niiskuskindel kleeplint;
• SWISS KRONO põrandaliistud ja tarvikud nende paigaldamiseks ning viimistlemiseks.
6. Laminaatpaneelide alusmaterjal peab olema sile, kuiv, vastupidav, puhas ja tasane
(alusmaterjali ebatasasus ei tohi ületada 2 mm 1 jooksva meetri kohta). Selliselt
ettevalmistatud alusmaterjalile tuleb kindlasti asetada sertifitseeritud aurutõkkekile PE
paksusega vähemalt 0,2 mm (katteulatusega umbes 15 cm) ja selle liitekohad ühendada
niiskuskindla kleeplindiga. Aurutõkkekilet kasutatakse ka vesipõrandakütte süsteemi
paigaldamisel. Aurutõkkekile tuleks paigaldada seinale, mis on üle põrandakatte taseme.
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0,2 mm PE aurutõkkekilele tuleks asetada ka tasanduskiht. Alternatiivina võib kasutada
integreeritud aluskatteid, mis koosnevad aurutõkkekilest ja tasanduskihist. Tasanduskihi
paigaldamisel järgige selle tasanduskihi tootja soovitusi.
7. Laminaatparketi paneelide pakke tuleb hoida 48 tundi samades klimaatilistes
tingimustes nagu toimub paigaldamine (min.+16°C ja õhuniiskuse 40-65% juures).
8. Soovitame Teil kontrollida (enne paigaldamist ja paigaldamise käigus) põrandakatte
paneelide kvaliteeti – võimalikke mehhaanilisi kahjustusi ja pealispinna defekte.
Paneelide paigaldamisel kasutage head valgust.
9. Õigesti paigaldatud põrandapaneelid moodustavad nn “ujuva põranda”, seetõttu ei saa
neid seinte ja muude ehituskonstruktsiooni elementide külge kinnitada (liimida,
naelutada, pressida väga raske mööbliga jne). Erandiks on treppidele paigaldatud
põrandapaneelid.
10. Selleks, et saada optimaalset välimust, soovitame paigaldada põrandapaneele
valgusallikaga pikisuunaliselt ja aknaga risti. Iga põrandamuster koosneb 8-12 erinevast
lipist. Paigaldatud põranda optimaalse väljanägemise tagamiseks soovitab tootja paneelid
enne paigaldamist eelvalida või paigutada plaadid vaheldumisi vähemalt 4 pakendist.
11. Meeles tuleks pidada, et laminaatparkett jäljendab naturaalse puidu mustrit ja nii
nagu puit nii võivad ka paneelid üksteisest erineda nii ebakorrapärase mustri ja selle
varjundi kui ka erineva kuju ja värviga oksakohtade poolest. Need erinevused ei ole
laminaatparketi defektid.
12. Põrandapaneelid muudavad temperatuuri ja õhuniiskuse muutuste mõjul oma
mõõtmeid. Seetõttu peaks põranda ja kõigi ehituskonstruktsiooni fikseeritud elementide
(sambad, lävepakud, rõduuksed, torud, seinad, raamid jne) ja ruumidevahelistes
vahekohtades olema 10 mm suurused paisumisvahed. Sel eesmärgil võib kokkupanekul
kasutada vahehoidjaid. Ainult AQUA ZERO 72h tehnoloogiaga toodetele VÕIB SWISS
KRONO VEEKINDLAID PÕRANDAPANEELE PAIGALDADA ILMA TÄIENDAVA LAIENEMISETA
RUUMIDE ÜLEMINEKU KOHTADES, MILLEL ON PUNKTIS 13 VIIDATUD KOGUPIND JA
SAMA TEMPERATUURI NING NIISKUSE TINGIMUSED ÜHENDATUD RUUMIDES.
13. Paigaldades 6 kuni 10 mm paksuseid paneele ruumidesse, mille pikkus on üle 8 m või
mille laius on üle 6 meetri, soovitatakse teha täiendavaid kompenseerivaid ühenduskohti
laiusega 1-2 cm proportsionaalselt põranda sektsioonidega. Paneelide liitekohad
varjatakse vastavate liistudega. Neid liiste ei tohi naelutada, kruvida ega ka liimida
paneelide külge.
12 mm paksuseid põrandapaneele võib paigaldada ilma täiendavate ühenduskohtadeta
alale 12x12m. 10 mm paksuse Aqua Pearl lukuga AQUA ZERO 72h paneele võib
paigaldada maksimaalselt 10x10m pinnale ilma täiendavate ühenduskohtadeta.
14. Enne paneelide paigaldamise alustamist arvutage viimase rea laius. See ei tohi olla
väiksem kui 50 mm. Kui see laius on väiksem, tuleb esimest rida, millest paigaldamist
alustatakse, korralikult lühendada.
15. Laminaatpõranda hooldus: eemaldage mustus harja või tolmuimejaga, kasutades
harjaga otsikut. Põrandat võib pühkida ka niiske (mitte märja) lapiga (lameda mopiga),
millele on lisatud laminaadi hooldusvahendit. Ärge mingil juhul pihustage paneele veega,
kasutage vaha või õli sisaldavaid vahendeid, kasutage auru, puhastuslakki ja pulbreid,
tugevaid
lahusteid
ja
kontsentreeritud
pesuvahendeid.
AQUA
ZERO
72h
laminaatpaneelide hooldamisel on lubatud kasutada koduseks kasutamiseks mõeldud
aurumoppi ja märgpuhastust. Tuleb vältida vee tungimist paneelide alla läbi paisuvahede
seinte läheduses
16. TÄHTIS! Paneelidele sattunud vesi tuleb viivitamatult eemaldada. AQUA ZERO 72h
veekindlate paneelide pealt tuleb vesi eemaldada 72 tunni jooksul. AQUA BLOCK 24h
veekindlatel paneelidel olev vesi tuleb eemaldada 24 tunni jooksul pärast mahavalgumist.
17. Toolide, laudade ja muu mööbli jalgade alla tuleb kinnitada vastavast materjalist
padjakesed, mida tuleb perioodiliselt puhastada. Ilma selliste vahenditeta mööblit on
keelatud laminaatparketi peal liigutada.
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18. Plastikust või metallist ratastel oleva mööbli kasutamine ilma sobivate kaitsvate
mattideta kahjustab põrandat ja viib sellega seotud nõuete kaotamiseni. Kasutada tuleks
kummist rattaid ja neid regulaarselt puhastada.
19. Need iseärasused ei ole lamineeritud parketi puudused.
20. Lubatud on standardiga PN-EN 13329 kehtestatud hälbed: paneelide paksuse vahe
max. 0,15 mm ja paneelide vuukide vahed max. 0,20 mm.
21. Tehnoloogiliselt freesitud profiil, mis võib tekkida põranda paneeli alumises osas, ei
kahjusta toote vastupidavuse näitajaid ega kasutamise omadusi.
22. Lisateavet lamineeritud paneelide, hooldamise ja paigaldamise kohta (sh
paigaldamine põrandale vesi põrandaküttesüsteemiga) leiate tootja veebisaidilt:
www.swisskrono.pl
23. AQUA ZERO 72h ja AQUA BLOCK 24h laminaatpõrandad on veekindlad. SWISS
KRONO AQUA ZERO 72h ja AQUA BLOCK 24h paneelide veekindlus määratakse NALFA
(American Manufacturers Agency) testi tulemuste põhjal. (NALFA laminaatpinna
paisumistest - koostatud Ameerika laminaatpaneelide tootjate agentuuri poolt). Swiss
Krono AQUA ZERO 72h ja AQUA BLOCK 24h veekindlus ei kehti paneelide kasutamise
kohta õues ja veekahjustuste korral, mis on põhjustatud laminaatpõranda valest
paigaldamisest ja üleujutusest tormi või muu loodusnähtuse tagajärjel, praod (lekked),
veetorude paigaldamisest, sanitaarseadmete ebaõigest paigaldamisest ja põrandast
altpoolt tuleva niiskuse tõttu.
PANEELIDE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE PÕRANDAKÜTTESÜSTEEMI
KORRAL
SWISS KRONO laminaatpõrandapaneele võib paigaldada ruumidesse, kus on veega või
elektriline põrandaküttesüsteem. Põrandaküttesüsteemi paigaldamise vajalik tingimus on
ühtlase temperatuuri jaotuse tagamine kogu põrandapinnale ja võimalus reguleerida
seda põrandakütte kasutamisel paneeli tootja soovitatud temperatuurivahemikus.
Põrandakütte kasutamise ajal ruumides muutuvate temperatuuri- ja niiskustingimuste
tõttu, mis mõjutavad laminaatpõranda lineaarset laienemist, tuleks erilist tähelepanu
pöörata õigele paigaldamisele ja nõutavate paisumisvahede säilitamisele, nagu on
kirjeldatud paigaldamise reeglite punktis 12.
Enne põrandapaneelide paigaldamist vastavalt "Paigaldamise ja kasutamise reeglitele".
Paigaldatud põrandaküte peab vastama järgmistele tingimustele:
1)
Hügromeetriga testitud põranda niiskus ei tohi ületada:
- tsementpõrandate puhul 2%;
- anhüdriitpõrandate puhul 0,5%.
2)
Et vältida niiskuse sattumist põrandapaneelidesse nende kasutusea jooksul, tuleb
põrand eelnevalt soojendada ja kuivatada. Seda tuleks teha olenemata aastaajast.
Põranda kuivamise kontrollimiseks võite kasutada aurutõkkekile mõõtmetega 50x50 cm.
Kile tuleb laotada puhastatud pinnale mitmes kohas ja servad liimida tihedalt alusele
niiskuskindla teibiga. Paneelide paigaldamist võib alustada ainult siis, kui kile pole 48
tunni pärast uduseks muutunud ja tasanduskihi pind ei ole oma värvi muutnud. Kui test
on negatiivne, tuleb kuivatusprotsessi korrata.
3)
Paneelide paigaldamise ajal peaks õhutemperatuur olema 18 - 22o C.
4)
Kütteperioodi esimese põrandakütte käivitamise ja küttetemperatuuri seadistuste
muutmise korral selle töötamise ajal on tingimata vaja rakendada põhimõtet, et
küttesüsteemi temperatuuri suurendatakse või langetatakse järk-järgult 5o C võrra
päevas, kuni oodatud temperatuur on saavutatud. Pange tähele, et vastavalt tootja
soovitustele ei tohi laminaatpõrandate maksimaalne pinnatemperatuur ületada 27 o C.
5)
Elektrilise põrandaküttesüsteemi puhul on suurem oht temperatuuri kiireks
tõusuks, mis mõjutab negatiivselt paigaldatud põrandapaneelide füüsilisi ja mehaanilisi
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omadusi. Selline olukord ei kehti veeküttesüsteemi puhul, mis tagab põranda
temperatuuri järk-järgulise tõusu. Elektrilise põrandaküttesüsteemi valimisel veenduge,
et see oleks varustatud termostaadiga, mis võimaldab küttetemperatuuri järk -järgult
reguleerida (vt punkt 4).
SWISS KRONO PÕRANDAPANEELIDE GARANTII
1. Garantii objekt
1.1. ООО SWISS KRONO, mille peakorter asub aadressil: ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, Polska, pakub tootja lamineeritud parketile vastupidavuse ja hõõrdumise
parameetrite alusel garantiid. Tootja garanteerib, et laminaatparketi põrandakatte
muster ei kulu rohkem kui 1 cm2 ühel paneelil, kui neid on kasutatud vastavalt
otstarbele ja eelpool toodud juhistele „Paigaldamise ja kasutamise juhendist ja garantii
eeskirjadest“.
1.2. Vastavalt vastupidavuse ja kulumise klassile AC (aluseks on standard PE-EN 13329)
on garantiiperioodid alates toote ostmise kuupäevast vastavalt toodetele:
- põrandapaneelid AC4 kuni 20 aastat eluruumides,
ühiskondlikes ruumides 5 aastat;
- põrandapaneelid AC5 kuni 30 aastat eluruumides, ühiskondlikes ruumides 8 aastat.
- AC6 põrandapaneelid - 40 aastat elamutes, 8 aastat avalikes hoonetes.
1.3. Garantii vastutus kehtib ainult defektide kohta, mis on tekkinud ostetud
laminaatpõrandaplaatidel. Garantii ei laiene defektidele mis on tekkinud muudel põhjustel
s.h. mehhaanilised defektid, mis on tekkinud paneelide ebaõigest paigaldamisest, nende
kasutamisest otstarbele mittevastavalt või nende kasutamisest „Paigaldamise ja
kasutamise juhendist ja garantii eeskirjadest“ juhendi vastaselt.
1.4. Garantii ei laiene paneelide servade hõõrdumisest tekkinud kulumise juhtudel.
2. Garantiinõuete esitamine tootjale
2.1. Ostja esitab põrandapaneelidel defektide avastamisel reklamatsiooni käesoleva
kauba müüjale hiljemalt 30 päeva jooksul.
2.2. Reklamatsioon tuleb esitada kirjalikult. Garantiinõudes tuleb ära märkida dekoor
(näidise nimetus või number), kogus (m2 või tükkide arv), reklamatsiooni alla kuuluvate
paneelide identifitseerimise number (kiri asub paneeli alumisel küljel), kasutamise
koht ja esitada reklamatsiooni põhjendus ning esitada üks variantidest, mis on toodud
punktis 3.2.
2.3. Reklamatsioonile tuleb lisada laminaatparketi paneelide ostudokumendi koopia, aga
ka kui võimalik, siis lisada fotod, kus on defektid fikseeritud.
2.4. Tootja soovitab hoida alles kahte näidist paneelidest (1 tk paneeli algusest ja 1 tk
paneeli lõpust – pikkusega 20 cm, täies paneeli laiuses) selleks, et võimaliku
reklamatsiooni lahendamiseks saaks läbi viia kontrolluuringut.
3. Reklamatsiooni taotluse läbivaatamine
3.1. Garantiinõude legitiimsuse kontrollimiseks jätab tootja (Garant) endale õiguse, peale
Ostjalt selle kohta nõusoleku saamist, vaadata reklamatsioonis märgitud põrand üle selle
valmistamise kohas.
3.2. Reklamatsiooni taotluse rahuldamisel kohustub Garant vahetama defektidega
paneelid kvaliteetsete paneelide vastu või alandama kauba hinda proportsionaalselt
avastatud defektide hulgale.
3.3. Juhul, kui reklamatsiooni alla kuuluvaid paneele ei ole võimalik välja vahetada, siis
on ostjal õigus vabalt valida endale paneele, mida firma ООО SWISS KRONO antud
hetkel pakub. Seejuures peetakse silmas hinnavahet juba tasutud paneelide eest ja
vahetamiseks valitud paneelide hindade vahel.
3.4. Reklamatsiooni läbivaatamiseks on Garantil õigus 30 päeva. Garantii ei välista, ei
piira ja ei peata Ostja õigusi ostetud kauba suhtes, mis on vastavuses „Paigaldamise ja
kasutamise juhendist ja garantii eeskirjadest“ juhendiga.
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