
Paigaldusjuhised: Flotexi rull- ja plaatmaterjal 

Üldsoovitused 

Paigaldatud põrandakatte välimus, kasutusomadused ja vastupidavus sõltuvad suurel määral 

ettevalmistatud aluspõranda kvaliteedist ja paigaldustingimustest.    

Põrandakatte jaoks ette nähtud piirkonnad peavad olema puhtad, täiesti kinnised ja 

ilmastikukindlad ning seal ei tohi olla pooleli muid töid. Aluspõrandad peavad olema puhtad 

ja saasteainevabad, tasased, kindlad ja püsivalt kuivad. 

Tehke kõigi aluspindade korral kindlasti niiskuse kontroll. Maapinnale toetuvate korruste 

põrandatel peab olema tõhus niiskustõke. 

Liimisoovitused 

Flotexi rullmaterjali jaoks soovitatakse kasutada liimi 540 Eurosafe Special. Tavalise 

liikumiskoormusega alasse paigaldatavate Flotexi plaatide liimimiseks soovitatakse kasutada 

nakkeliimi 542 Eurofix Tack Plus. Nakkeliimide kasutamisel on tähtis, et liimainega oleks 

kaetud kogu aluspõrand. 

Alades, kus käijaid on palju või kasutatakse ka raskeid ratastel vahendeid või esineb tugevat 

punktkoormust, tuleb Flotexi plaadid täielikult kinni liimida. Selleks sobib liim 540 Eurosafe 

Special. 

Partiide sobitamine 

Nagu kõigi põrandakatete puhul, esineb eri tootmispartiidest pärinevate materjalide 

kasutamisel alati märgatavaid toonierinevusi. On oluline mitte kasutada samas 

piirkonnas vaheldumisi eri partiide materjali. Rull- või plaatmaterjali tellimisel tuleb 

iga põrandapiirkonna jaoks kasutada sama partiid. Partii number on selgelt märgitud 

rull- või plaatmaterjali tagaküljele ja enne paigaldamist tuleb seda kontrollida. 

Aklimatiseerimine 

Nii rullid kui ka plaadid vajavad enne paigaldamist 24-tunnist aklimatiseerimist 
temperatuuril 18 kuni 27°C.  Flotexi rulle tuleks hoida püstiasendis, plaadid aga 
paigutada tasapinnaliselt. 
 
Flotexi rullmaterjali paigaldamine   
Rullmaterjali tagaküljele märgitud nooled näitavad karusriide suunda. 
 

Märkus. Et hoida ära probleeme ratastel vahenditega, mis võiksid risti üle Flotexi tiheda 

karusriide liikudes sõidusuunast kõrvale kalduda, soovitatakse tungivalt paigaldada 

põrandakate selliselt, et selle pikisuund ühtiks põhilise liiklussuunaga. Flotexi plaadid tuleb 

paigaldamisel ühendada otsliite abil, paigutada tihedalt üksteise vastu ja servadest täpselt 

parajaks lõigata. Liitekohtadel võib üleminekute varjamiseks kasutada Artline’i ääriseid, 

samuti sobivad need kujunduselemendina üle 2 m laiustesse koridoridesse. 

 
 
 
 



Karusriide suunda näitavad rullmaterjali tagaküljele märgitud nooled. Paigutage 
paanid noolte suunda jälgides serviti üksteise vastu. Nooled peaksid näitama põhilise 
valgusallika poole, MITTE MINGIL JUHUL sellest eemale. 
 
Flotexi plaatide paigaldamine 
 
Iga plaadi tagaküljele märgitud nooled näitavad karusriide suunda. Enne 
paigaldamist tuleb kontrollida, millist visuaalset efekti tellija eelistab: mustrita või 
mosaiigina paigaldamist või muud efekti. 
 
NB! Eri tootesarjade korral on plaatide paigaldamisel võimalikud suunavariandid 
erinevad. Paigaldusvõimalused on näidatud tooteteabebrošüürides ja allpool, kuid 
mis tahes kahtluste korral küsige enne paigaldamist Forbo Flooringist üle. 
Plaadid tuleb paigaldamisel ühendada otsliite abil, paigutada tihedalt üksteise vastu 
ja servadest täpselt parajaks lõigata. Plaate võib lõigata universaalnoaga. 
 
Põrandaküte 
Nagu kõiki Forbo põrandakatteid, võib ka Flotexit paigaldada 
põrandaküttesüsteemiga põrandale. 
 
Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb põrandalt koristada materjali ülejäägid ja 
praht, põrand tolmuimejaga puhtaks teha ning eemaldada põrandalt ja liistudelt kõik 
liimijäägid. 
 
Märkus. Flotexi rullmaterjali korral tuleb kasutada püstist tolmuimejat, millel on 
mehaanilise ajamiga hari. 
 
Et mis tahes uue põrandakatte kasutusomadused oleksid optimaalsed, on oluline 
kasutada esimesest päevast alates õigeid puhastus- ja hooldusvõtteid. Kõikide Forbo 
Flooringi Flotexi sarjade puhastus- ja hooldusjuhised on veebisaidil allalaadimiseks 
saadaval. 
 
 
 


