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752 Parketitöö 
752.2 Paigaldustarvikud 
Nõuded 
Alusmaterjal/sammuheli isolatsioon peab sobima aluse ja kattega. 
Sammuheli isolatsiooni ja paigaldustarvikute valimisel tuleb parketi 
tootjalt kontrollida nende sobivust kattega. 
Plaatkatte kinnitamiseks kasutatavad liimid peavad olema selleks 
otstarbeks sobivad ning parketi tootjaga kooskõlastatud. 
Parkettkatete kinnitamiseks kasutatavate naelte tüüp ja suurus 
peavad olema parketi tootja soovitatud. 
Laudparketi kinnitamiseks tuleb kasutada tootja juhiste kohaseid 
tööriistu. 

752 Parketitöö 
752.2 Paigaldustarvikud 
Nõuded 
Alusmaterjal/sammuheli isolatsioon ja muud paigaldustooted sobivad 
aluse, katte ja ruumi sihtotstarbega. 
Nende toodete valimisel on tagatud põrandatarindi toimivus.  
Tooted ja tarvikud ühilduvad üksteisega. 
 
Juhis 
Toodete sobivust ja ühilduvust saab kontrollida näiteks tootjalt. 

752.4.1.1 Laudadest ujuvpõranda paigaldamine 
Nõuded 
Kivimaterjalist alusele (näiteks keraamilisele või betoonplaadile) 
paigaldamisel laotatakse sellele niiskustõkkeks sobiv, parketi 
tootjaga kooskõlastatud alusmaterjal, mis peab takistama niiskuse 
imbumist alusest parkettkattesse. 
Niiskustõkke võimalikud vuugid tehakse nii, et servad on vähemalt 
200...300 mm ülekattega ja teibitud. 
Niiskustõkke ja parketi vahele paigaldatakse sammuheli 
isolatsioonmaterjal. 
 
Juhis 
Põrandatarindis ei paigaldata kahte veeaurutõkke või sammuheli 
isolatsiooniga alusmaterjali üksteise peale. 
Tarindi niiskustehnilise toimivuse seisukohast peab alusmaterjal 
mingil määral veeauru läbi laskma, kuid see läbilaskvus peab olema 
selgelt väiksem, kui parketil endal. 
Saada on ka materjale, milles veeaurutõke ja sammuheli isolatsioon 
on juba integreeritud. 

752.4.1.1 Laudadest ujuvpõranda paigaldamine 
Nõuded 
Kivimaterjalist alusel tõusva niiskuse imbumine parkettpõrandasse 
takistatakse niiskustõkkega. Niiskustõkke paigaldus või pealekandmine  
tehakse vastavalt tootja juhistele. 
Niiskustõkke võimalikud vuugid tehakse nii, et servad on vähemalt 
200...300 mm ülekattega ja teibitud. 
Niiskustõkke ja parketi vahele paigaldatakse sammuheli 
isolatsioonmaterjal. 
 
Juhis 
Põrandatarindis ei paigaldata kahte veeaurutõkke või sammuheli 
isolatsiooniga alusmaterjali üksteise peale. 
Tarindi niiskustehnilise toimivuse seisukohast peab alusmaterjal 
mingil määral veeauru läbi laskma, kuid see läbilaskvus peab olema 
selgelt väiksem, kui parketil endal. 
Saada on ka materjale, milles veeaurutõke ja sammuheli isolatsioon 
on juba integreeritud. 
 

753 Laminaatkatete paigaldamine 
753.2 Paigaldustarvikud 
Nõuded 
Alusmaterjal/sammuheli isolatsioon peab sobima aluse ja kattega. 
Sammuheli isolatsiooni ja paigaldustarvikute valimisel tuleb parketi 
tootjalt kontrollida nende sobivust kattega. 
Laminaatkatete kinnitamiseks kasutatavad liimid peavad olema 
selleks otstarbeks sobivad ning parketi tootjaga kooskõlastatud. 

753 Laminaatkatete paigaldamine 
753.2 Paigaldustarvikud 
Nõuded 
Alusmaterjal/sammuheli isolatsioon ja muud paigaldustooted sobivad 
aluse, katte ja ruumi sihtotstarbega.  
Nende toodete valimisel on tagatud põrandatarindi toimivus. 
Tooted ja tarvikud ühilduvad üksteisega.  
 
Juhis 
Toodete sobivust ja ühilduvust saab kontrollida näiteks tootjalt. 
 

753.3.1 Betoon- ja muud kivimaterjalist alused 
Nõuded 
Enne laminaatkatte paigaldamist mõõdetakse juhendkaardi  
RT 14-10984-et kohaselt valmis kivimaterjalist aluse niiskust ja 
mõõtmistulemused protokollitakse. 
 
Juhis 
Kivimaterjalist aluse niiskust kontrollitakse suhtelise niiskusega 
võrreldes puuraugu meetodil või proovitükiga. 
 
Kivimaterjalist alusele (näiteks keraamilisele või betoonplaadile) 
paigaldamisel laotatakse sellele niiskustõkkeks sobiv, parketi 
tootjaga kooskõlastatud alusmaterjal, mis peab takistama niiskuse 
imbumist alusest parkettkattesse. 
Niiskustõkke võimalikud vuugid tehakse nii, et servad on vähemalt 
200...300 mm ülekattega ja teibitud. 
Aluse suhtelise niiskuse maksimaalväärtused peavad olema tabeli 
753:T4 kohased. 

753.3.1 Betoon- ja muud kivimaterjalist alused 
Nõuded 
Enne laminaatkatte paigaldamist mõõdetakse juhendkaardi  
RT 14-10984-et kohaselt valmis kivimaterjalist aluse niiskust ja 
mõõtmistulemused protokollitakse. 
 
Juhis 
Kivimaterjalist aluse niiskust kontrollitakse suhtelise niiskusega 
võrreldes puuraugu meetodil või proovitükiga. 
 
Kivimaterjalist alusel tõusva niiskuse imbumine laminaatkattesse 
takistatakse niiskustõkkega.  
Niiskustõkke paigaldus või pealekandmine tehakse vastavalt tootja 
juhistele. 
Niiskustõkke võimalikud vuugid tehakse nii, et servad on vähemalt 
200...300 mm ülekattega ja teibitud. 
Aluse suhtelise niiskuse maksimaalväärtused peavad olema tabeli 
753:T4 kohased. 
 

 


