
  - Paigaldamine
1. Kontrolli- ja hoolsuskohustus 

Kontrolli- ja hoolsuskohustusest tuleb enne paigaldust ja selle ajal tingimata kinni pidada! Paigaldusjuhis tuleb enne täies mahus läbi lugeda. 
Kõikide garantiiõiguste säilimiseks tuleb paigaldusjuhiseid täpselt järgida. 

KronoXonic-põrandaplaate valmistatakse kindlate ja väga täpsete tööprotsessidena. Pooltooted ja valmistooted läbivad 
range ning pideva kvaliteedikontrolli. Täiesti välistada ei saa aga üksikdetailide kahjustusi, mis võivad tekkida nt transpordi 
käigus. Palun kontrollige enne paigaldamist põrandaelementide seisukorda. 

Pidage transportimisel silmas, et pakid on suhteliselt rasked. Järgmised soovitused võivad olla raskuste kandmisel abiks, et 
vältida võimalikke seljavigastusi. 
- Lülisamba stabiliseerimine: hoidke selg sirge ja pingutage kõhu- ning vaagnapõhjalihaseid. Kasutage tõstmisel jalgade 
 jõudu. 
- Vältige äkilisi liigutusi või küljele pöördeid: kui soovite midagi ümber paigutada, tõstke element üles, astuge samm kõrvale 
 ja asetage element uuesti maha. Enne kõrvaldage liikumisteelt takistused ja tehke ruumi. 

Ettevalmistus: Hoidke pakendatud kaupa enne paigaldamist samades kliimatingimustes nagu paigaldusel ja paigaldusjärgsel 
kasutusel [1]. Ärge hoidke toodet akna all otsese päikesekiirguse käes. 
Konditsioneerimine toimub järgmistel tingimustel: 
- virnastatult, pöörake kihid 90° võrra 
- kestusega vähemalt 48 tundi 
- horisontaalselt tasasel alusel seintest vähemalt 50 cm kaugusel ja täiesti siledal pinnal 
Olge paneelidega ümberkäimisel hoolikas. Kasutage töötamisel mõlemat kätt, ärge lükake paneele jalaga, see võib profiile 
kahjustada. 

Vajaminev materjal ja tööriistad: Kasutage põrandakatte paigaldusel originaaltööriistu. Kasutada tuleb järgmisi tööriistu ja 
abivahendeid: pliiatsit, tollipulka, nurkrauda, vesiloodi ja vahehoidikuid (1 mm, 10 mm), löögiklotsi, haamrit [2]. 
Peale selle soovitame lõiketööriistadena kasutada käsitöönuga ja käsisaagi. Saelehed peavad olema peenhammastusega. 
Kasutada võib ka peenhammastusega saelehtedega tikk- või kreissaagi. Ettevaatust! Lõike- ja murdeservad võivad olla tera-
vad, ettevaatamatus võib põhjustada vigastusi. Tarvikuvalikust saab seinaühenduste jaoks tellida sobiva dekooriga sokliliiste. 
Jälgige, et miski ei takistaks põranda liikumist ja et märgruumides ei tungiks konstruktsiooni vuukidesse niiskust. 

Paigalduseks sobivad aluspinnad ja nende tihendamine: Toode sobib kasutamiseks märgruumides. Saksa standardi DIN 68800 
järgi on märgruumid ruumid, mille püsiniiskus on pikka aega või püsivalt üle 70%. KronoXonic-plaadid ei sobi kasutamiseks 
välis- ja märgades tingimustes. Plaate kasutatakse enamasti sellistes ruumides: eluruumid, magamistoad, vannitoad, köögid, 
söögitoad, esikud, bürood, kauplused, arstikabinetid, hotellid, koridorid. Mis tahes muus kasutus vajab eelnevat katsetamist 
ja sellele garantii ei laiene. 

Paneelide paigalduseks peab olema aluspind selline, et see võimaldab paigaldada põrandapaneele tootja juhiste järgi. Sobiv 
aluspind on mh mineraalne aluspind (nagu kivipõrand, vesiküttega kivipõrand, betoon, asfalt). Pidage silmas, et aluspinna 
konstruktsioonid peavad vastama märgruumide hoonesisese kuivviimistluse tehnika tunnustatud reeglitele. 

Aluspind peab olema täiesti sile, kuiv, puhas ja kandev. Kui põrand on vähemalt 1 m ulatuses enam kui 2 mm ebatasane, 
tuleb see asjatundlikult tasandada (Saksa standardi DIN 18202 järgi) [3]. Aluspinna tasasust on kõige parem mõõta kehtivate 
normide järgi 250 cm pikkuse kontrolljoonlaua või pika vesiloodiga. Aluspind peab olema vaba konarustest, astmetest või 
muudest ebatasasustest. Ehituspraht nagu krohvi- ja kipsijäägid või muu sarnane tuleb täielikult eemaldada. 

Hoidmaks märgruumides kõik seinaosad ja põrandate aluspinnad püsivalt veekindlad, soovitatakse pinnad isoleerida pintsliga 
pealekantava hermeetikuga.  Aluspindade töötlemiseks, eelkõige märgruumide seinte ja põrandate tihendamiseks, viidatakse 
üheselt Saksa Ehitusettevõtluse Keskliidu (ZDB) infodokumendis (01/2010) „Juhised vedelalt töödeldavate hüdroisolatsiooni-
vahendite pealekandmiseks keraamiliste ja kiviplaatidega katmisel sise- ja välisruumides“. Põrandakate ei täida vettjuhtiva 
kihi ülesannet, oma klikk-ühenduste tõttu ei ole see ka püsivalt veekindel. Aluspinda sissetungiva niiskuse vastu võib enne-
tava meetmena kasutada ühendustesse liimitud PE-kilet. 

Kontrollige paneele hästi valgustatud kohas ja veenduge, et paneelidel ei esineks puudusi [4]. Nähtavate vigadega põranda-
plaadid, mis ei vasta kehtivatele tolerantsidele nagu kõrguse-, läike-, mõõtmete- ja värvierinevused, tuleb välja praakida ja 
need asendatakse lisakulutusteta. Töödeldud paneelidele ei laiene reklamatsiooniõigus. 

Toode paigaldatakse ujuvmeetodil, seda ei tohi aluspinna külge kruvida, naelutada ega liimida, samuti ei ole lubatud toodet 
nt uksestopperi või raskete esemetega kohtfikseerida [5]. 

Toote liimimiseks on tootja katsetanud ja lubanud kasutada järgmisi liime: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Muude liimide kasutamine tuleb vastava liimitootjaga kooskõlastada. Paigaldaja on kohustatud andma asjatundlikule liimi-
mistööle garantii. 5 mm toodete puhul tuleb jälgida, et löögiheli isolatsioon on täielikult tagaküljelt eemaldatud.  

5 mm plaadi alla, mille tagaküljel on vahukiht, alusmaterjali ei paigaldata. 4 mm plaadi alla võib paigutada PE-kile, et 
vähendada aluspinna ebatasasustest tingitud sammuhelisid. Kui soovite paigutada 4 mm plaadi alla alusmatti, siis selleks on 
lubatud kasutada üksnes tooteid, mille survetugevus on > 200 kPa ja paksus on < 2 mm. 

Vaipkatted, vaht-PVC-põrandad ja igat liiki vahtplastid tuleb alati eemaldada [6], sest need ei ole sobivad aluspinnad. Muidu 
kaasneb põrandal kõndimisega vetruv liikumine ja servades tekib liiga suur surve, mille tagajärjel võivad omakorda tekkida 
põrandavuugid. Vaipkate tuleb eemaldada ka hügieenilistel põhjustel. Tekkiv niiskus võib põhjustada hallitust ja bakterite 
levimist. 

Põrandakütte (soe vesi / elekter) kasutamine on iseenesest võimalik, ent see eeldab asjatundlikku paigaldust ja põrandaküt-
te nõuetekohast käsitsemist. Põrandakütte tarne ja paigaldus peavad vastama tehnika tänapäevasele tasemele ja see tuleb 
töösse rakendada erialaettevõtte abil kooskõlas vastavate küttenõuetega. Põrandaküte peab olema ruumi paigaldatud ja 
kasutuses kogu pinna ulatuses. Osaliselt töötav põrandaküte ei ole lubatud. Põrandaalune temperatuur 27 °C ei tohi tõusta 
kordagi üheski punktis lubatust kõrgemaks [7]. Tingimata tuleb vältida soojuse kogunemist kaetud pindade alla, nt vaipade 
puhul. Kõik põrandakütte paigaldusest ja käitusest tingitud kaebused ei ole reklamatsiooni esitamise aluseks. Nõudeõigus 
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tekib üksnes meie üldiste garantii- ja vastutustingimuste ulatuses. 
Enne põranda paigaldamist peab asjatundlik paigaldaja mõõtma põrandakütteta ja 
põrandaküttega aluspõrandate absoluutset niiskust (CM) ja tulemused protokollima. 
Jääkniiskusele kehtivad järgmised piirväärtused: 
- mitteköetav kaltsiumsulfaatpõrand max 0,5%; köetav 0,3% 
- mitteköetav tsementpõrand max 2,0%; köetav 1,8% 

Paigaldamine 

Soovitav on sortida paneelid enne paigaldust soovitud puidutekstuuri või dekoori järgi. 
Viige end kurssi sellega, kas plaatidel esineb värvierinevusi. 

Jälgige, et põrand ei jääks paigaldusel pinge alla. Selle saavutamiseks pidage tingimata 
kinni etteantud servakaugusest ja jätke kõikjal 5 – 10 mm vahe seina, postide jne vahele. 
[10]. Nt 8 m paigalduspikkusele tuleks jätta vähemalt 5 mm vuuk ja maksimaalse 20 m 
paigalduspikkusele tuleks jätta ümberringi vähemalt 10 mm vuuk. Põranda liikumisvuu-
kidesse ei tohi paigaldada kaableid või täita neid muu materjaliga. Ruumide vahele või 
kompleksse põhiplaaniga ruumides tuleb tekitada paisuvuugid. Nt kui kõrvuti asetsevad 
elutuba ja magamistuba, mille kasutustemperatuur on erinev, siis tuleb kahe ruumi va-
hele tekitada põrandavahe, muidu võib põrand minna pingesse ja saada selle tagajärjel 
kahjustusi. Tehnika tänapäevase taseme järgi tuleb kõik tehnilised vuugid põrandakattes 
teha aluspinna vuukide järgi, nt kivipõranda pindade vahelised liikumisvuugid. Selliste 
vuukide pealt kinni ehitamine võib hiljem põhjustada põrandakatte kahjustusi. 

Põrandani ulatuvate akende puhul tuleb hoolitseda selle eest, et põrand oleks piisavalt 
varjatud, ventileeritud ja pingevabalt paigaldatud. Päikesekiirguse mõjul võib tempera-
tuur oluliselt tõusta ja põhjustada põrandakatte püsivat deformeerumist. Tuleb tagada 
võimalikult väike temperatuurikõikumine. Temperatuurimuutus ei tohi takistada üheski 
punktis ujuvmeetodil paigaldatud põranda dimensioonimuutusi. 

Põrandat ei ole lubatud mingil moel fikseerida. Temperatuuritõusuga nt 15 °C-lt 30 °C-le 
kaasneb ca 0,5 mm/m paisumine. Kui temperatuur tõuseb 40 °C-le, muutub dimensioon 
1,0 mm/m võrra. Temperatuuri langemisel on põranda dimensiooni muutus vastupidine. 
Temperatuuril alla 10 °C on dimensioonimuutus veel väga väike. Lubatud on ruumi-
temperatuurid –40°C kuni +45°C. Kõrgemad temperatuurid võivad põhjustada põranda 
püsivaid deformatsioone. Temperatuuril alla 0 °C toote paindlikkus väheneb. 

Soovitus Paigaldage paneelid peamise valgusallika ehk põhivalguse suhtes pikisuu-
nas. Tänu dekoori ülitäpsele trükiprotsessile on tulemus loomulik värviküllus. Seetõttu 
soovitame paigaldusel kombineerida omavahel eri pakist võetud paneele, mis võimaldab 
kujundada endale sobiva tooni ja dekooriga põrandakatte. 

Alustada tuleb ruumi mõõtmisest veendumaks, kas esimest paneelirida tuleb laiusest 
kitsamaks lõigata. Kui seinad ei jookse sirgelt, peab esimene paneelirida järgima seina-
joont, selleks lõigake paneelid vastavasse mõõtu. Kui viimane paneelirida on kitsam kui 
19,2 cm, tuleb teil allesjäänud jääkmõõt jagada ühtlaselt esimese ja viimase paneelirea 
vahel, nii et mõlemad read oleks lõigatud samasse paneelilaiusesse. Kui jääkmõõt on vä-
hem kui 10 cm, tuleb teil jääkmõõt jaotada ühtlaselt esimese ja viimase paneelirea vahel, 
nii et mõlemad read on lõigatud samasse laiusesse. Punn ja soon profiiliosadena ei kuulu 
paisuvuugi juurde ning need tuleb eemaldada. Palun veenduge, milline on elementide 
soone- ja milline punnipoolne külg. 

Alustage paigaldust ruumi vasakust nurgast. Paigutage esimene paneel lühikese ja pika 
punnipoolse küljega seina suunas ning fikseerige servakaugus vahehoidikute abil [9]. 
Kinnitage teise paneeli ots (lühike külg) punniga esimese paneeli soone sisse [10] ning 
lööge punn soone sisse löögiklotsi ja haamri abil [12a]. Jälgige, et pikiservad moodusta-
vad sirge rea ega ole nihkes. See on vajalik selleks, et 2. rea paigaldusel oleks võimalik 
paneele vuugivabalt pikiprofiili külge kinnitada. Kinnitage järgmised paneelid kuni 1. 
rea lõpuni. 

Paigaldamiseks või lõikamiseks pöörake esimese rea viimast paneeli 180° [13], dekoori-
ga külg ülespoole juba olemasoleva rea kõrvale (soonekülg vastu soonekülge) ja seina 
suunas. Jälgige, et otsa servakaugus seinast oleks 5–10 mm. Märkige paneelile vajami-
nev pikkus ja saagige paneel parajaks. Kui kasutate elektrilist tikk- või kreissaagi, tuleb 
servade murdumise vältimiseks pöörata paneeli nii, et dekooriga pool jääb suunaga alla. 
Muidu saagige paneeli pealiskülje poolt. Alustage iga uut rida eelmisest reast ülejäänud 
detailiga (vähemalt 40 cm pikkune) [15]. 

Alustage teist rida pooliku paneeli või 1. reast üle jäänud detailiga. Siin tuleb silmas pi-
dada, et paneel ei tohi olla lühem kui 40 cm ega pikem kui 90 cm. Vuuginihe (põikivuugi 
nihe) peab rida realt olema vähemalt 40 cm (palun järgida kividekoori vuugimustrit). 
Asetage teise rea paneelelement nii, et 1. ja 2. rea paneeli pikikülg asetseks paralleelselt 
üksteise kohal. Tõstke ruumi suunas näitav paneelelement pikiküljelt (soonepoolselt) ca 
30–40 mm (umbes 20° nurgaga) üles. 2. rea paneeli punn vajub tõstetud alas 1. rea so-
one sisse. Langetage elementi ettevaatlikult, kuni see tasaselt aluspinnale lebama jääb. 
Teise rea teise paneeli paigaldamiseks tuleb kõigepealt jälle paneeli pikiküljel asetsev 
punn ülalt viltu esimese rea pikikülje soone sisse asetada (ca 20° nurgaga). Lükake nüüd 
element viltuses asendis teise rea esimese paneeli otsa vastu, kuni teise paneeli otsapool-
ne punn ja soon asetsevad täpselt üksteise kohal. Nüüd langetage paneeli aeglaselt, kuni 
profiilid asuvad üksteise peal. Kasutage nüüd löögiklotsi ja asetage see lühikese küljega 
paralleelselt täpselt profiili peale, lööge profiil haamriga kinni [11,12a]. 

Korrake kirjeldatud töökäiku kogu 2. rea ulatuses (nn tõmbluku-meetod), kuni 1. ja 
2. rida on kinnitatud omavahel vuugivabalt ja ilma kõrgusenihketa. Jälgige esimese ja 
teise rea ühendamisel tingimata, et paneelid oleks paigaldatud pikiküljelt ilma nihketa. 
Järgmiste ridade paigaldamine toimub sarnaselt 2. reale, arvestades sealjuures põikivu-
ugi piisava nihkega. Pidage ka viimase rea paigaldusel silmas, et pingevaba paigalduse 
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tagamiseks peab jääma seina ja serva vahele vahe (5–10 mm). 

Küttetorude jaoks tuleb puurida avad, mis on toru läbimõõdust 10–20 mm suuremad 
[19]. Lõigake ühendusdetail saega välja, liimige, pange paika ja fikseerige kiiluga, kuni 
PVC-liim on kõvenenud [21]. Seejärel asetage puuravadesse torumansetid. 

Lõigake ukse raam nii palju lühemaks, et selle alla mahuks paneel ja lisaks jääks 2–3 mm 
vahe [22, 23]. 

Pärast paigaldamist eemaldage vahehoidikud. Lõpetuseks kinnitage seina külge soklilii-
stude juhikud ja kinnitage nende külge sobivasse pikkusesse lõigatud sokliliistud [26a]. 

Kasutus ja hooldus 

Kaminaesiseid tuleb kiirgussoojuse ja hõõguvate/väljakukkuvate osade eest piisavalt 
kaitsta. Kohe pärast paigaldust tuleb kõik liikuvad mööbliesemed varustada hea kinnitu-
vusega viltotsikutega. Kasutage ainult pehmeid, mittepöörlevaid, heleda veerepinnaga 
toolirattaid (EN 12529 tüüp W) [30]. Asetage toolirataste alla kaitsematt. 

Pikemaaegse intensiivse päikesekiirguse tagajärjel võib hakata põrand kaarduma. 
Kaardumise vältimiseks varjake valguse eest või rakendage sarnase mõjuga meetmeid 
[32]. Peale eelneva tuleb vältida küttekollete tugevat soojuskiirgust. Kui temperatuur 
erineb pikemat aega ruumi tavapärasest sisekliimast, võib see põhjustada nt muutusi 
põrandalaudade mõõtmetes või põranda osalist kummumist. Keelatud temperatuu-
rimõjudest tingitud reklamatsioone ei aktsepteerita.

Jälgige, et põrandakütte kasutamisel ei koguneks soojus kaetud pindade alla (nt vaibad 
ja mööbel). Katte all tohib olla max 27 °C. Asetage lillepotid, vaasid jms veekindlale 
alusele, muidu võib tekkida hallitus ja see omakorda põhjustab luitumist.  

Ettevaatust! Kasutage sissepääsude juures piisavalt suuri porimatte, mis välistaks võima-
luse kanda jalatsitega ruumidesse väikesi kive ja muud talla külge kinnitunud mustust. 

Klaasikillud ja kõik teised agressiivsed põrandapinda kahjustavad materjalid tuleb 
otsekohe eemaldada. Maha loksunud vedelik tuleb võimalikult kiiresti ära pühkida ja 
eemaldada. 

Autorehvid ja kummimatid võivad rikkuda heledate ja keskmise heledusega dekooride 
värvust. Kui kutsealaselt soovitakse kasutada plekke tekitavaid aineid (nt juuksevärvid 
ilusalongis), tuleb neid enne proovitükil katsetada. Muidu võivad nimetatud ained 
põrandadekoori püsivalt rikkuda. 

Puhastamine 

Pühkige lenduv mustus kokku või eemaldage see kõvapindadele mõeldud tolmuimejaga. 

Kasutage ehitusjärgseks ja suur- ja hoolduspuhastuseks üksnes disainpõrandate puha-
stusvahendit tarvikuvalikust Add 2. 

Ehitusjärgne ja suurpuhastus: 
Pühkige suurem mustus kokku või kasutage selleks tolmuimejat. Lahjendage disain-
põrandate puhastusvahendit tugeva määrdumise korral vahekorras 1 : 10 (1 liiter vahen-
dit 10 liitri vee kohta), kergema määrdumise korral lisage määrdumisastme järgi vähem 
puhastusainet. 
Kandke puhastuslahus põrandakattele, laske pisut mõjuda ning puhastage põrandakatte 
pealispind. Koguge pesuvesi imava laia põrandamopiga kokku, kasutage suurematel 
pindadel kõvapindade otsikuga puhastusimurit. Peske neutraliseerimiseks kogu pind 
puhta veega üle. 

Hoolduspuhastus: 
Lahjendage disainpõrandate puhastusvahendit veega vahekorras 1:200 (50 ml vahendit 
10 liitri vee kohta) ja peske põrandat saadud seguga. 
Märkus: ärge kandke pesuvedelikku tundlikele pindadele (nt puit, metall). 

Puhastusvahendi kulu: 
ca 2 L 100 m² (ehitusjärgne puhastus) 
ca 0,1 L 100 m² (hoolduspuhastus) 

Üldist:
Puhastage struktuurpinnad alati struktuuri suunas. Eemaldage jalajäljed ja mustus kui-
vaks väänatud märja lapiga. Järgige ka toote etiketile trükitud juhiseid. 

Põrandapindade töötlemiseks ei sobi poleerimis- ja puhastusvahendid nagu vaha, õli 
jms. Põrandakatet ei tohi poleerida. Ärge kasutage aurupuhastusseadmeid, traadist ega 
nailonist küürimisšvamme, mööbli poleerainet, pulbrilisi või vedelaid küürimisaineid, 
pleegitajaid ega muid tugevaid puhastusvahendeid. 
Ülaltoodud juhiste järgimisega tagate põrandakatte väärtuse säilimise ja garantii kehti-
vuse. 
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Elementide uuendamine ja eemaldamine 
Ujuvmeetodil paigaldatud paneele saab elu- ja tööruumides kahjustamata välja vaheta-
da ja eemaldada, kui võtta kõigepealt terve rida pikisuunas painutades [33] kinnitusest 
lahti. Seejärel tuleb paneelide otsaühendused samuti painutades [34] kinnitustest lahti 
võtta. Palun olge töötades eriti kohusetundlik ja ettevaatlik, et vältida kahjustusi punni 
ning soone ümbruses. 

Jäätmekäitlus 
Võtke ühendust kohaliku käitlejaga, et suunata materjal taaskasutusse. 
Toote jäätmekood on Euroopas 17 02 03. 

Garantiiteave 
Esmakasutajale on tagatud, et tootel ei esine normaalsetel tingimustel esmakliendi 
ostuhetkel tootmisvigu. Garantii katab toote ebanormaalsed muutused, kui paigal-
dusjuhistest on kinni peetud. Garantii hõlmab defektsete põrandalaudade asendamist 
samaväärsete põrandalaudadega õigustatud kaebuse hetkel. Garantii ei sisalda kahjusta-
tud põranda lahtivõtmist ega uue põranda paigaldamise rahalist hüvitamist ega kulude 
katmist. Garantii ei laiene tavalisele kasutusele ja normaalsele kulumisele; paigaldusju-
histe eiramisest tingitud kahjustustele ja muutustele; mittenõuetekohastele puhastusvi-
isidele või valedele puhastusvahenditele; põranda mitteasjakohasele kasutusele; raskete 
esemete ja nende liigutamise tõttu tekkinud kahjustustele; mustusest, liivast, killustikust 
ja kraapimisest tingitud kahjustustele. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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