
Kolmekihilise PUULUX 12mm UnifitX parketi paigaldusjuhend 

Enne kui alustad paigaldusega, loe käesolev parketipaigaldusjuhend hoolikalt läbi. Garantii kehtib vaid 
juhul, kui järgitakse toote paigaldus- ja kasutusjuhiseid. Garantii kehtib parketi eluruumides kasutamise 
korral.  

Temperatuur ning õhuniiskus parketi paigaldamisel 

Enne paigaldamise alustamist, ladustamise ajal ning pärast põranda paigaldamist tuleb veenduda, et 
ruumi õhuniiskus ja -temperatuur vastaksid nõuetele. Õhutemperatuur peab olema vahemikus +18 °C 
kuni +24 °C. Enne parketilaudade ladustamisruumi toomist ja toote paigaldamist peab ruumi 
temperatuur vähemalt 14 päeva stabiilne olema. Suhteline õhuniiskus ruumis, kuhu põrandakate 
paigaldatakse, peab olema vahemikus 40–60%.  

Enne paigaldamist tuleb parketilaudu hoida vähemalt 48 tundi samas ruumis, kuhu parkett 
paigaldatakse.  

Parketilaudu tuleb ladustada horisontaalses asendis.  

Nõuded aluspinnale 

Aluspind, millele parkett paigaldatakse, peab olema sobilik puitpõranda paigaldamiseks ja vastama 
kohaldatavatele tehnilistele nõuetele. Aluspõranda kontrollimise käigus tuleb veenduda, et täidetud 
oleksid järgmised tingimused: aluspõrand on kuiv, kindel, tasane ja puhas. 

- Pind on tasane ja ühtlane (ebakorrapärasusi tuleb kontrollida vähemalt 2 m pikkuse 
vesiloodi või loodiga rihtlati abil; mõõtmisel ei tohi aluspinna ning loodi vahe olla suurem kui 
2-3 mm). 

- Põrandakatte aluspinnale mõjuv koormus vastab nõuetele, mis on toodud standardis 
sisetööde RYL2013. 

- Aluspind on täiesti puhas (tolmu-, mustuse- ja defektivaba – pind tuleb eelnevalt 
tolmuimejaga puhastada). 

- Betoonaluspõranda suhteline niiskus võib 6-7 cm sügavuselt mõõdetuna võib olla 85% ja 
betooni pinnal (u 1-3 cm sügavusel) 75% RH (sisetööde RYL2013). 

- Aluspind vastab standardi sisetööde RYL2013 nõuetele. 

Parketi võib paigaldada betoon- või vineerpinnale; mis tahes muud kihid tuleb enne paigaldamist 
eemaldada ning aluspind peab vastama kõigile eelpool mainitud nõuetele. 

Parketi võib paigaldada küttega aluspinnale (nii vesipõrandakütte kui ka elektripõrandakütte korral). 
Parketi pealispinna temperatuur ei tohi kunagi olla rohkem, kui 26 °C. Arvesta maksimaalse 
pinnatemperatuuriga ka vaipade all ning vesipõrandakütte puhul küttetorustiku algusosas. 

Olulised reeglid parketi paigaldamisel 

Parketi alla tuleb paigaldada aluskattematerjal Tuplex. Parketi ujuvalt paigalduse puhul ei ole 
parketilaudade ühendamiseks vaja kasutada kruve, naelu ega liimi. 

 

 



Enne paigaldamist 

Avage pakid ja laduge lauad soovitud paigaldusjärjekorras välja. Parketilauad tuleb lahti pakkida vahetult 
enne paigaldamist ning paigaldamine peab toimuma katkestusteta. 

Tähelepanu! Puit on looduslik materjal ning olenevalt valikust võib selles esineda oksakohti, maltspuitu, 
säsikiiri, samuti toonierinevusi ja/või muid looduslikest omadustest tingitud erinevusi. Soovi korral võite 
enne parketi paigaldamist laduda parketilauad lahtiselt põrandale, et vajadusel muuta üksikute 
parketilaudade asukohti põrandal. 

Parketilaudade paigaldamisel on vaja jätta välimise lauarea ning ruumi seinte ja liikumatute 
sisustuselementide (nt lävepakud, küttetorud, trepid, sambad, kaminad, köögimööbel) vahele 10-15 mm 
laiune liikumisvaru (paisumisvuuk). 

Paisumisvuuk on vajalik ka siis, kui põranda mõõtmed ületavad 8 m laiussuunas ja/või 10 m 
pikkussuunas ja/või erikujuliste / erinevate ruumide vahele. Liikumisvuuk tehakse näiteks ukseavadesse 
või muusse sobivasse kohta ja peidetakse vaheliistuga.  

Tähelepanu! Sisseehitatud rasket mööblit (sh köök, köögisaared, kodumasinad jms.) ei tohi ujuvalt 
paigaldatud parkettpõranda peale paigaldada, kuna see takistab parketi normaalset elamist ja võib 
põhjustada parketilaudade vahelisi pragusid või pundumist. Paigaldus on võimalik, tehes mööblijalgade 
jaoks parketti vastava suurusega augud – arvestades vajaliku deformatsioonivuugiga. 

Parketi paigaldamine 

Veenduge, et parketilaudade pinnal ega kinnituselementidel ei oleks defekte. Defekti leidmisel 
katkestage paigaldustööd ning andke sellest teada parketi edasimüüja esindajale. Parketi tootja ega 
müüja aktsepteeri pretensioone ega hüvita mis tahes kulusid (sh paigaldus- ja demonteerimiskulud), kui 
parketilauad paigaldatakse vaatamata nähtavate defektide olemasolule. 

Kontrolli, et paigaldatavate parketilaudade ühendustapid on puhtad. 

Parketilauad paigaldatakse tavaliselt ruumi sissetuleva valguse suunaliselt. Piklikes ruumides on 
soovitatav lauad paigaldada ruumi pikisuunas. Kui aluspõrandaks on laudpõrand, tuleb parketilauad 
paigaldada risti laudpõrandaga. 

Paigaldage seina ja parketi vahele äärde kiilud, mis tagavad parketi ja seina vahel piisava kauguse (10-15 
mm). Paigaldage esimene rida, ühendades kaks parketilauda omavahel otsa ja pikikülje 
kinnitusühenduste abil. UnifitX lukuühenduse korrektseks lukustamiseks tuleb kõik laudade 
ühenduskohad fikseerida löögiga laua pinnale, kasutades selleks nt Kährs parketipaigaldusklotsi. Klotsiga 
vastu UnifitX ühendustappe lüüa ei tohi, sest need võivad sel juhul kergesti puruneda. 

Juhul, kui viimase lauarivi laiuseks jääb alla 50 mm, tuleb esimest lauarivi lõigata kitsamaks. Lõigatud 
parketilauda kasutades peab selle pikkus olema vähemalt 500 mm ning kõrvuti asetsevate laudade 
otsaühendused peavad olema teineteisest vähemalt 500 mm nihkes. 

Paigaldusnipp: Ujuva parketi paigaldus ilma vaheliistuta üleminekul keraamilisele plaadile. 

Plaaditava põrandaosa üleminekust parketile jäetakse 20-30 cm aluskattest vabaks. 5 cm kaugusele 
plaaditava osa lõpust tuleb pika katkematu joonena plaaditava osa laiuselt kanda hübriidpolümeerliim 



(nt. Kiilto Masa). Teine liimijoon tuleb kanda esimesest 10 cm kaugusele, sarnaselt eelmisega. 
Keraamilise plaadi ja parketi vaheline vuuk tuleb 5-8 mm laiuselt täita hübriidpolümeermastiksiga (nt. 
Kiilto Masa). Parketi liimitud osale tuleb paigaldada raskused vähemalt 4 h tunniks, et tagada piisav nake 
aluspõrandaga. 

Kõik liistud, põranda- ja künnisliistud tuleb kinnitada selliselt, et põrand toimiks ujuva põrandana. 
Deformatsioonivuuki ei tohi täita kiti või silikooniga. Deformatsioonivuukidesse ei tohi paigutada 
juhtmeid ega antennikaableid. 

Pärast paigaldamist 

- Mööbliesemete alla tuleb liimida spetsiaalsed viltpadjad. 
- Kontoritoolide ja muu ratastega mööbliesemete alla tuleb paigaldada spetsiaalne 

kaitsematt. 
- Parkettpõranda pealispinnale ei tohi avaldada märkimisväärset mehaanilist jõudu (nt 

lohistada sellel raskeid objekte või mööbliesemeid, kõndida sellel kontsadega jalatsites jne). 
- Parkettpõrandal võib liikuda ratastooliga, millel on pehmest materjalist rattad. 
- Parketi puhastamiseks tuleb kasutada niisket mikrokiudlappi või moppi, millest on vesi välja 

väänatud. 
- Ärge kasutage põranda puhastamiseks abrasiivseid materjale. 

 

Parketi tootja ja müüja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud parketi valele aluspinnale või -
materjalile paigaldamise tõttu, samuti kahjustuste eest, mis on tingitud valedest paigaldusvõtetest, 
sobimatutest kliimatingimustest või sobimatust temperatuurist ruumis, kuhu parkett paigaldati. 

 

 


