PAIGALDUSJUHISED
TYCROC UHP
Paigaldades Tycroc UHP põrandakütte alusplaati peab aluspind olema tasane, kuiv, tugev, jäik ja
stabiilne. Samuti puhas mustusest, õlist ja muudest määrdeainetest ning mitte jäätunud. Vajadusel
tuleb aluspind tasandada kasutades selleks ettenähtud tooteid.

LÕIKAMINE JA LADUSTAMINE
Tycroc UHP põrandakütte alusplaati on hõlbus lõigata vaiba- / kipsinoaga, loomulikult ka elektrilise
ketassaega, tikksaega või käsisaega. Ladustamisel eritingimused puuduvad, kuid soovitatav on
mitte ladustada serviti vältimaks võimalike kahjustusi (katkised nurgad ja servad vms.)

Tehnilised mõõdud

TYCROC UHP PAIGALDAMINE KANDVALE PINNALE
Tycroc UHP sobib paigalduseks kandvale aluspinnale, seda nii puitkonstruktsiooni puhul ( n. laudis,
OSB plaat, vineer vms.) kui ka betoonpinnale.
1. Kasutades sobivat plaatimissegu (valik vastavalt aluspinnale), paigaldada plaadid
lausliimimise teel vastavalt eelnevalt koostatud projektile:
•
•
•

kanda plaatimissegu aluspinnale (parema nakke saavutamiseks kanda eelnevalt pinnale
nakkedispersioon),
asetadada plaadid segule ja suruda kergelt,
kontrollida, et plaadid oleksid põrandal loodis (loodimisel on heaks tööriistaks haamer ja
puidust toestuslaud või klots – koputades loodida plaat paika).

2. Hilisema ujuva pinnakatte puhul võib Tycroc UHP plaadid puitpõrandale kinnitada ka
puidukruvide ja Tycroc kinnitusseibidega. Ühele ruutmeetrile arvestada vähemalt 5 kinnitust.

PAIGALDUSJUHISED
KÜTTETORU PAIGALDAMINE
Paigaldada Ø16mm põrandaküttetoru vastavalt eelnevalt koostatud projektile ning vastava küttetoru
tootja paigaldusjuhistele:
•
•
•

suruda jala või käega põrandaküttetoru Tycroc UHP kanalitesse,
U-pöörde või seinaäärsete risti kanalite kasutamise tarvis lõigata eelnevalt noaga
alumiiniumpaber lahti, et kanalid nö. avada ja suruda fooliumpaber kanalisse, kasutades
selleks näiteks noa käebidet.
Kulunorm: 1m² = 5m toru

Vajadusel avada noaga ristipidised ja tagasipöörde kanalid!

PÕRANDAKATTE PAIGALDAMINE TYCROC UHP PEALE
Tycroc UHP sobib kõikide enamlevinud põrandakatete alla, sh parkett, puit, keraamiline põrandaplaatvõi looduskivi. Vajadusel saab Tycroc UHP katta betooni- või kipsivaluga ning erinevate
kuivpõranda valmiselementidega, sh. kipskiudplaat, tsementkiudplaat või kipskartongplaat.
•
•

•

Betoon– või kipsivalu puhul kasutada mistahes sinna peale sobivat pinnakatet vastavalt
tootja paigaldusjuhistele,
14-15mm paksune lamellparkett paigaldada ujuvalt otse alusplaatide ja küttetorude peale
– selleks esmalt paigaldada sammumüra isolatsioon (vältida korgipuruga kaetud pappi),
seejärel paigaldada parkett (liimides kilbid omavahel või kasutades lukustuvaid kilpe) vastavalt parketi tootja paigaldusjuhistele.
Keraamiline põrandaplaat ja looduskivi liimida suure nakketugevusega ja elastse
plaatimisseguga otse Tycroc UHP peale (sobivad plaadid alates 15x15cm). Paremanakke
saavutamiseks kanda eelnevalt pinnale nakkedispersioon. Märgades / niisketes ruumides
teha enne plaatimist kalle äravoolu poole, kasutades selleks sobivat tasandussegu ja / või
pahtlit.

NB! Märgades või niisketes ruumides teha enne pinnakatte paigaldamist hüdroisolatsioon. Vastav
toode kanda otse Tycroc UHP plaatidele või täiendavalt tehtud valule / kuivpõranda valmiselemendile.

