
 

 

 

 

Üldine soovitus 
Aluspõranda ettevalmistus – nagu kõigi silepõrandakatete puhul, peab ka aluspõrand 
olema puhas, tasane, kindel ja püsivalt kuiv. 
 
Liimid 
Tavalisel paigaldusel on soovitatav kasutada liimi Eurocol 540 Eurosafe Special, ent 
kui nõutakse väiksema emissiooniga EC1 liimi, võib kasutada liimi Eurocol 640 
Eurostar Special. 
 
Liimi pealekandmine 
Järgige liimi tarnija soovitatud avatud aega (eelkuivamisaega) ja seejärel rullige PVC-
paan liimipadjale ning õhumullide eemaldamiseks hõõruge paani hoolikalt keskelt 
äärte suunas. (Sarloni tuleb rullida 68 kg rulliga). Eemaldage kogu ülearune liim. 
Pärast paigaldust tagage liimi kuivamiseks ruumi tuulutus. 
 
Ülespööret kujundavaid põrandaliiste Sarlon saab kohapeal vormida 35 mm või 
38 mm ümarnurga tekitaja abil. 
 
Paigaldussuunad 
Seoses paanide laotamise suunaga järgige järgmist paigaldusnõuannet. 
 
Üleni mustriga kaetud / ühevärvilise mustriga katted: 
 

 

Canyon, Uni, Frequency, Cristal, 
Resin/Concrete, Code Zero, Cement, 
Linea, Zebrano, Dégradé – nõutav on 
erineva pikkusega paanide 
vastupidises suunas paigaldus. 

 
Suunalise mustriga katted: 
 

 

Oak, Oak Modern XL, Abstract Wood ja 
Topography – paanid tuleb paigaldada 
samasuunaliselt. 

 
Iga katte soovituslik paigaldussuund on näidatud toote teabetrükistes ja pakendil. 
 
Vuukide keevitamine 
Kõik vuugid tuleb kuumalt kokku keevitada. Kokkusobivates värvitoonides 
keevisnöörid on saadaval kogu Sarloni sarja jaoks. 
Vuugid tuleb teha kitsa põkkliitega ja soone sügavus peaks olema umbes 2/3 
materjali paksusest, kuid mitte üle 2 mm paksemate katete puhul. 

Sarloni akustilise vinüüli paigaldus 



Keevisnööri tuleb lõigata kaks korda. Esimest korda kuunoa ja juhtaluse abil ning 
seejärel, kui keevisnöör on jahtunud, tehakse lõplik lõikamine üksnes kuunoa abil. 
Dégradé katte puhul tehakse kaks erinevat keevitust (üks plaadi tumedal ja teine 
heledal poolel). 
Lauamustriga katete puhul peaksid keevitatud vuugid moodustama ühtse lauarivi. 
 
Topography vuukide lõikejooned on näha alljärgnevas kujunduses. 

 
 
Põrandaküte 
Nagu kõigile Forbo põrandakatete puhul, võib ka Sarlonit kasutada koos 
põrandaküttega. Eraldi juhis „Forbo põrandakatete paigaldamine 
põrandaküttesüsteemide korral” annab lisateavet sellistes tingimustes paigaldamise 
kohta. 
 
Oluline teada 
Värskelt paigaldatud põrandatel tuleb vältida suurt liikumiskoormust 24 tunni 
jooksul ning punktkoormusi ja ratasvahendite liikumist viie päeva jooksul. 
 


