
Starfloor Click Solid 55
LUXURY VINYL TILES

Parim 
probleemivaba, 
modulaarne ja 
stiilne 
põrandakate



KASUTAMINE

OLULINE TEAVE ENNE PAIGALDAMIST

KASUTUS
Starfloor Click Solid 55 on põrandakate, mis on mõeldud 
eranditult siseruumides kasutamiseks.

*järgige meie konkreetseid paigaldussoovitusi

AKLIMATISEERIMINE
Starfloor Click Solid 55 tuleb ruumides, kuhu see 
paigaldatakse, aklimatiseerida vähemalt 24 tundi vastavalt 
allpool kirjeldatud tingimustele.

RUUMITEMPERATUURI TINGIMUSED
Starfloor Click Solid 55 tuleb paigaldada toatemperatuuril 
vahemikus 15°C kuni 25°C. Aluspõranda temperatuur, 
millele toode paigaldatakse, ei tohi olla alla 15°C.

PAIGALDAMISVAHENDID
•  Sirge teraga nuga
•  Kaitsekindad
•  Mitte määriv kummihaamer
•  Tollipulk / mõõdulint
•  Pliiats / nurgik
•  Paisuvuugi jaoks kiilud
•  Tikksaag

LUBATUD ALUSPÕRANDAD
• maha liimitud puitparkett*
• kivipõrandad, marmor
• keraamilised plaadid
  (vuugi nõuded: ≤ 4 mm laius / < 2 mm sügavus)
• Kompaktsed (2mm) PVC- ja linoleumkatted
• Ühtlased põranda tasanduskihid: uued või 
ümbertöödeldud
Toote garantii ei kehti heakskiitmata aluspõrandate kasutamisel.
* Kui on paigaldatud eeskirjade kohaseltKAUPADE LÄBIVAATAMINE

Enne ettevalmistustöödega jätkamist kontrollige tarnitud 
kauba kvaliteeti. Pretensioone ei saa esitada kaupadele, mis 
on mõõtu lõigatud või juba paigaldatud.

PÕRANDA SEISUKORD

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele 
standarditele. Pind peab olema tasane, kindel ja mitte kokku 
puutuma tõusva niiskusega. Maksimaalne tasasuse tolerants 
on 3 mm 2 m mõõtelati all. Tekstiil- ja nõelvildist 
põrandakatted tuleb eemaldada. Põhimõtteliselt on 
soovitatav eemaldada kõik põrandakatted.
Soovitame Starfloor Click Solid 55 installimist mitte jätkata 
järgmistel juhtudel:
Märkimisväärsed ebaühtlased alad (ületavad asjaomastes 
riikides kohaldatavaid tasasuse standardeid),
• Aluspõranda praod,
• Aluspõrand ei ole piisavalt kuiv,
• Pind pole piisavalt kõva, liiga poorne või liiga kare,
• Pind saastunud, nt. õli, vaha, laki või värvi jääkidega,
• Aluspõranda ja muude konstruktsioonielementide taseme 
erinevus,
• ebasobiv aluspõranda temperatuur (alla 15°C),
• ruumitemperatuur alla 15°C või kõrgem kui 25°C,
• Põrandaküttesüsteemi puhul kütteprotokoll puudub,
• Põrandaküte, mille maksimaalne temperatuur ületab 27°C.

*



PAIGALDAMINE

TARKOMFORT PREMIUM VÕI TARKOMFORT PRO 
ALUSKATTE PAIGALDAMINE
Soovitame tungivalt kasutada Tarkomfort Premium või 
Tarkomfort Pro aluskatet mis tahes aluspõrandal.
Need aluskatted pakuvad järgmisi eeliseid:

• Tasandab pinna väiksemaid ebatasasusi, nt. 
paigaldamisel keraamilistele plaatidele, 
puitpõrandatele jne

• Parandab sammumüra ja müra edastamise taset 
(Tarkomfort Premiumi puhul 19 dB ja Tarkomfort Pro 
puhul 13 dB),

• suurendab jalaalust mugavust,
• Muudab paigaldamise lihtsamaks.
Aluskatte paigaldamise kohta lisateabe saamiseks tutvuge 
valitud toote paigaldusjuhendiga.

PAIGALDUSSUUND
Alustage paigaldamist alati vasakult paremale. Paigaldage 
ruumis paneelid nii, et plangu read oleksid valguse suunas. 
Pikkadesse kitsastesse ruumidesse, näiteks koridoridesse, 
tuleb Starfloor Click Solid 55 paigaldada ruumi suunas.

PAISUVUUGID JA SERVA KAUGUSED
Looge sobiva vahetüki abil vähemalt 5mm laiune 
paisumisvuuk kogu perimeetri ulatuses. 
NÕUANNE: kasutage põrandakatte
tükke vahetükkidena. 
Samuti hoidke 5 mm vahet kõigist ruumis olevatest 
kinnitusdetailidest, nagu torud, ukseraamid jne. 
Paisumisvuuki ei tohi täita silikooni, elektrikaablite ega 
muude esemetega.
Ukseraamide erijuhtum: võimalusel saagige ukselengi, et 
tekiks seina suhtes 5 mm paisumispilu. Kui ukselenge ei saa 
lühendada, soovitame lengi ümber jätta 5 mm vahe, mida ei 
tohiks täita.

SILIKOONI KASUTAMINE ON LUBATUD
JÄRGMISTEL JUHTUDEL
Niisked ruumid:
Äärevuugid niisketes ruumides max. 12 m², nt. vannitubades või 
köökides võib kasutada silikooni, et vältida vee imbumist läbi 
paisumisvuugi paigaldatud pinnale. Kõigi suuremate alade jaoks 
niisketes ruumides, soovitame enne silikoonimist paigaldada 
teibiribad, et jääks ilus ühtlane vuuk ja plaadid ei saaks 
määritud. Vee läbitungimise minimeerimiseks on nendes 
kohtades soovitatav kasutada tihendushuulega põrandaliistu.

PAIGALDAMINE
Paigaldage esimene paneel keele poolega seina poole, 
seejärel paigaldage kõik ülejäänud paneelid samal viisil. 
Veenduge, et otsad asetseksid üksteise suhtes nii, et sooned 
ja keeled vastaksid täpselt ning lukustage need kergelt 
kummihaamriga koputades. Järgmise rea paigaldamiseks 
asetage vähemalt 30cm pikkune esimesest reast ülejääv 
paneel juba paigaldatud rea pikisuunas olevasse soonde 
umbes 30° nurga all ja langetage see kerge survega 
eelmisesse ritta. Võtke järgmine paneel, asetage see ka 
pikisuunas ligikaudu 30° nurga all juba paigaldatud esimese 
rea paneelile, joondage see võimalikult täpselt eelnevalt 
paigaldatud paneeli otsaga ja lukustage ülalkirjeldatud viisil. 
Seda meetodit kasutatakse seejärel kõigi teiste ridade 
paigaldamiseks. Parima paigalduse saavutamiseks 
veenduge, et üksikute ridade otsavuugid oleksid vähemalt 30 
cm nihkes. Viimase rea paigaldamiseks mõõdetakse seina ja 
paigaldatud rea vaheline kaugus ning kantakse mõõt 
lõigatavale paneelile. Viimane paigaldatud rida peaks olema 
võimalikult lähedal poolele paneeli laiusele. Pidage meeles 5 
mm laiust paisumisvuuki. Kui sein ei ole sirge, tuleb esimene 
rida lõigata seinaprofiili järgides, et 5 mm paisumisvuuk jääks 
alati ümber perimeetri.

SUURIM LUBATUD PIND JA PAISUVUUGID 
Ruumid, mille katkematu pindala on 150 m², võib kasutada 
vuukideta paigaldust, võttes arvesse kahekordset 
paisumisvahet (10 mm). Pikkus ei tohi ületada 15 m. 
Paisumisvuuke tuleb kasutada äärmiselt pikkades ja 
kitsastes ruumides. Vertikaalsete elementidega (sambad, 
seinad, ukseraamid jne) katkestatud ruumid tuleb jagada 
nende elementidega samal tasemel vähemalt 5 mm 
paisumisvuukide abil. Põrandaliistude, üleminekuprofiilide või 
otsaprofiilide paigaldamisel ei tohi põrandaliistu ega profiile 
kunagi kinnitada põrandakatte külge. Kui soovite selle kohta 
lisateavet, võtke ühendust Tarketti esindajaga.



OLULINE TEAVE PAIGALDUSE LÕPETAMISE KOHTA

ERIKOHASED JA ERAKORRALISED OLUKORDAD

• Eemaldage kõik vahetükid.
• Starfloor Click Solid 55 ei tohi kunagi kinnitada 

aluspõranda, aluskatte, mööbli või muude kinnitusdetailide 
külge.

• Sobiva porimati kasutamine vähendab oluliselt mustuse 
ladestumist. Kui kasutate mobiilset mööblit, kasutage 
kõvadele põrandatele sobivaid vilte. Kontoritoolid ja muu 
ratastega varustus palume varustada W-tüüpi ratastega.

• Lubatud temperatuurivahemik pärast paigaldamist on 
vahemikus 10°C kuni 45°C, hoidke seda temperatuuri LVT 
Clicki kogu elutsükli jooksul ja minimeerige 
temperatuurikõikumised, vastasel korral tuleks 
põrandakate liimida (vt LVT jaoks soovitatud liimide 
nimekirja, mis on saadaval Internetis).

• Piirkondades, kus võib esineda suuri 
temperatuurikõikumisi (20°C päeva jooksul), on nende 
paigaldusjuhiste järgimine ülioluline, et vältida probleeme 
toote eluea jooksul.

• Talveaedades, verandadel ja suurte akendega avatud 
ruumides või kohtades, kus on palju valgust, võib põranda 
temperatuur ulatuda 50°C või kõrgemale, võib Starfloor 
Click Solid 55 kasutamine osutuda kriitiliseks ja seetõttu ei 
ole see soovitatav.

•  Klaasakna, katuseakna, korstna… lähedal olevad alad 
tuleks liimida (vt LVT jaoks soovitatud liimide nimekirja, 
mis on saadaval Internetis). Sellisel juhul kahekordistage 
vastasseina paisumisvahe (10 mm).

• Värvitud kummipõhised rattad ja rattad (nt sõidukirehvid, 
õhkrehvid) võivad otsesel kokkupuutel ja vinüülpindadega 
kokkupuutel põhjustada pöördumatuid värvimuutusi.

• Rasked seadmed (köögid, köögisaared, kummutid, riiulid 
jne) tuleks paigaldada aluspõrandale ja mitte asetada 
Starfloor Click Solid 55 peale, pidades silmas 5 mm 
paisumisvahet seadme või mööbli jalgade ümber.

• Soovitame enne viimistletud põranda kasutamist peale     
kanda TarkoProtecti kaitsekihi.
• Suurema kaitse tagamiseks saab paigaldada 
ratastoolide ja rullmööbli alla kait.



1. SAMM: – ESIMENE RIDA:
Keel on suunatud seina poole. Ülejäänud tükk
(min. 30 cm) esimesest reast saab kasutada teise rea 
esimese paneelina.

2. SAMM – TEINE RIDA:
Keele pool sisestatakse 30° nurgaga esimese rea soonde.

3. SAMM – KUKKAGE TAHV ALLA:
Asetage laud maha – valmis!

OTSA ÜHENDUS:
Lukustage otsaliigendid, lüües neid kergelt (mitte määriva) 
kummihaamriga – suletud plangud peaksid nüüd jääma 
tasaseks..



Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindusega
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■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett 
S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 
■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH  – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United
Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Estonia: +372  55 515880  — Latvia: +371 26 112014 — Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ■ Hungary:
Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zlozka 
– Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61
2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - 
Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20
41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916
■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - 
Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central  America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

“STARFLOOR CLICK SOLID 55” REMONT / ASENDAMINE 

Puhastage põrand pärast paigaldamist lõplikult. Põrandat saab hooldada pühkides, tolmuimejaga või mopiga. Tugeva 
mustuse eemaldamiseks kasutage harja ja pH-neutraalset pesuainet. Kõik agressiivsed ja määrivad ained tuleb pinnalt 
viivitamatult eemaldada. Tarkett soovitab mööblijalgade all kasutada kaitsvaid viltpatju või plastikut, liigutatava mööbli korral 
uuendage vilte regulaarselt

On küll ebatõenäoline, et peaksite kunagi kahjustatud plangu välja vahetama, kuid kui see 
juhtub siis toimige järgmiselt
Kahjustatud plangu asendamiseks lõigake  kahjustunud plangu keskelt plank välja. 
Seejärel eemaldage keelest ja soonest kahjustunud plangu kliki osad, nii et kõik oleks 
puhas.
Enne uue plangu paigaldamist kasutage kuumaõhupuhurit, et see oleks pehmem.
Sisestage esmalt pikem külg ja vajutage see lühema külje soone alla.
Kui see on asetatud ja klõpsatud, vajutage lihtsalt keel teisel küljel olevasse soonde.


