Paigaldusjuhend MOSO bamboo Elite
Enne paigaldamist
• Õige aklimatiseerumise jaoks asetage oma
bambuspõrandakate suletud fooliumpakendis
või karbis vähemat 48 tunniks ruumi, kuhu te
•
kavatse selle hiljem paigaldada,
toatemperatuuril 18 ° -21 ° C (40–65%
õhuniiskust). Pärast fooliumpakendi või karbi
avamist tuleb plaadid kohe paigaldada.
• Pange tähele, et põrandakatte
paigaldamise pinna temperatuur peab
olema vähemat 18 ° C. Põrandakatte võib
paigaldada mis tahes aluspõrandale, mis
on tasane, ilma pragudeta, kuiv, puhas ja
stabiilne.
• Liigne niiskus avaldab põrandakattele väga
kahjulikku mõju. Aluspõrandate
maksimaalsed lubatud niiskustase on:
liivtsement 1,8%, puitlaastplaat 7-9%,
anhüdriitpõrandad 0,3%.

Pane tähele
• Bambus on looduslik toode!
Seetõttu võivad värvid ja struktuurid olla
partiiti erinevad. Te peaksite alati segama
kokku komponente erinevatest kastidest.
• Enne paigaldamist soovitame kontrollida
põrandakatte niiskusesisaldust, suurust,
värvierinevusi ja võimalikke kahjustusi.
Pärast materjali paigaldamist ja edasist
töötlemist me kaebusi vastu ei võta.
• Põrandakatte paigaldamine peaks olema iga
ehitusprojekti puhul alati kõige viimane töö,
et vältida põrandapinna kahjustumist. Ole
ettevaatlik kleeplindi kasutamisel, sest see
võib kahjustada põrandakatte viimistlust.
• Põrandakatte kahjustumise vältimiseks
tuleb mööbli ja toolide alla kinnitada
viltpadjad.
• Tolmu ja liiva eest kaitsmiseks tuleb ruumi
sissekäigu ette panna jalamatt.

Ideaalsed
siseruumitingimused
• Toatemperatuur u. 18-21°C;
õhuniiksus 40-65%.
Talvekuudel võib toaõhk muutuda äärmiselt
kuivaks. Pideva õhuniiskuse alalhoidmiseks tuleks
radiaatoritele (või ahjudele) paigaldada
keraamilised niisutajad ja suuremate ruumide
puhul tuleks kasutada elektrilisi õhuniisutajaid.
Suvel ja sügisel, kui õhuniiskus on kõrge,
veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritud. Kui
neid tingimusi ei täideta, hakkab põrandapind
väänduma, kokku tõmbuma ja paigast nihkuma.
Õhuniiskust saate kontrollida hügromeetri abil

Liimimine
• Seda tüüpi põrandakate tuleb
aluspõrandale liimida täies ulatuses.
Võimalike aluspõrandaga seotud
probleemide vältimiseks on soovitav
paigutada sellele puitlaastplaat või vineer.
• Selline paigaldusviis nõuab spetsiaalseid
materjale ja oskusi. Paigaldamist tohib
teostada ainut kvalifitseeritud töövõtja.
• Soovitatav liim: kahekomponentne
polüuretaan. Pane tähele, et kõvastunud
liimi saab lakitud pinnalt eemaldada ainult
mehaaniliste vahenditega, aga tuleb
arvestada, et see võib viimistlust
kahjustada.
• Poorsete pindade puhul võib kasutada
dispersiooniime (madala veesisaldusega)
või sünteetilist madala lahustisisaldusega
vaiguliimi.
• Elastseid liimimissüsteeme, nagu
ühekomponendiline polüuretaan- või
silaaniliim, saab kasutada järgmistel juhtudel:
• Nihketugevus Ts > 1.4 N / mm2 (3 päeva
tasakaalustatud temperatuuril 23°C / 50%
õhuniiskus).
Lisateavet
küsi
oma
liimitarnijalt.
• Ujuvpaigaldus on võimalik, kuid sel juhul
on põranda maksimaalne laius u. 6 meetrit
ja maksimaalne pikkus on u. 12 meetrit.
Paisumisvahed minimaalselt 10-15 mm.

Põranda kütmine /
jahutamine
Seda tüüpi põrandakatet saab - teatud
tingimustel - paigaldada ka kuumaveeküttega
põrandapinnale.
Vaata “MOSO® Bamboo Flooring
põrandasoojendust ja –jahutust”.

Töötlemata põrandakatte
viimistlemine
• Kui liim on tahkunud, tuleb põrand lihvida
ja täita (lihvimistolmu seguga - 100
peenliiva- ja põrandatäidisega).
• Bambusest põrandakate peab olema lakitud,
õlitatud või vahatatud.
• Õliviimistluseks:
• Kanna pinnale kõigepealt õhuke kiht
hooldusõli
• Pärast kuivamist kanna vajadusel
peenliiva (180 -120 liivatera)
• Kanna peale õhuke kiht põrandakatteõli
• Kasuta punast polstrit või paatinat
(võimalusel võib pärast lisada ka valget
polstrit)
Tähelepanu: kui õli kantakse liiga
paksult ja/või kasutatakse
valget
polstrit, võib see põhjustada bambuse
kiudude/pilbaste lõtvumist.

Hooldus ja puhastus
• Esmane hooldus: eeltöödeldud põranda
(lakitud või õlitatud) korral tuleb esmane
hooldus teostada pärast paigaldamise
lõpetamist.
• Õlitatud
põrandakatte
korral:
pärast
hooldusõli pealekandmist poleeri üks kord
punase
polstriga
või
paatinaga
(poleerimiskettaga).
Seejärel poleerige
valge polsterduspadjakesega või lapiga.
• Eellakitud: kui sinu põrand on viimistletud
BONA Naturale lakiga ja soovid, et pind jääks
matt, siis ülearuse läike vältimiseks ära kanna
peale põrandapoleerimisvahendit.
• Puhastamine ja hooldus: õige
puhastamine ja hooldus pikendab
märkimisväärselt sinu põrandaplaatide
kasutusiga.
• Lisateabe saamiseks vaadake eelnevalt
veebisaite www.woodcaredenmark.com
(viimistlus enne õlitamist) ja www.bona.com
(viimistlus pärast lakkimist).

Lisamärkus
Olukorras, kus paigaldusjuhiste adekvaatsuse
tagamiseks on tehtud kõik vajalik ja juhendit on
järgitud, kuid soovitud tulemuse saavutamist on
seganud teatud asjaolud/erinevused (asukoht,
aluspõrand ja paigaldusprotseduurid), siis ei saa
tootja võtta selle eest vastutust. Sellisel juhul
võtke kahtluse korral ühendust turustajaga.

Käesolevad juhised võivad muutuda.
Uusimat versiooni näed saidil www.moso.eu.

201807

Copyright® Mitte midagi sellest tekstist ei tohi
levitada ilma Moso International BV eelneva kirjaliku
loata.

