
 
PAIGALDUSJUHEND 

Põrandakütte alusplaat HANGZHOU TYCO UHP (edaspidi HZ TYCO UHP) 

NB! Kontrollige enne HZ TYCO UHP põrandakütte alusplaadi paigaldust et: 

• Aluspind oleks tasane 

• Aluspind oleks kuiv 

• Aluspind oleks tugev, stabiilne ja jäik 

• Aluspind oleks puhas määrdeainetest, rasvast ja õlidest 

• Aluspind ei oleks jäätunud 

Kui aluspind vajab ettevalmistust (tasndamine ja puhastamine) siis tuleb selleks kasutada ettenähtud tooteid. 

Plaatide lõikamine: 

HZ TYCO UHP plaatide lõikamiseks võib kasutada erinevaid elektri- ja käsisaage või nugasid. 

Plaatide ladustamine: 

HZ TYCO UHP plaate tuleks ladustada nii, et plaatide servad ei saaks kahjustada, muud erinõuded puuduvad. 

HZ TYCO UHP tehnilised mõõdud: 

 

HZ TYCO UHP plaatide paigaldus kuivale kandvale aluspinnale: 

Lausliimimise teel paigalduseks sobivad pinnad: 

• Vineer, OSB plaat, täislaudis, betoon 

Lausliimimisel tuleb kasutada aluspinnale või projektile vastavat liimi või plaatimissegu.  

Paigalduse sammud: 

• Puhastada aluspind ja vajadusel töödelda naket parandava dispersiooniga 

• Kanda segu või liim ettevalmistatud kandvale aluspinnale 

• Asetada mõõtu lõigatud plaadid segule või liimile ja suruda kergelt 

• Vajadusel loodida plaadid kasutades plaatide koputamiseks toestuslauda ja haamrit 



 
PAIGALDUSJUHEND 

Küttetoru paigaldamine HZ TYCO UHP alusplaadile 

Põrandaküttetoru Ø 16mm või Ø 20mm paigaldades tuleb jälgida projektis etteantud joonist või lähtuda küttetoru 

tootja nõuetest. 

Küttetoru paigaldamiseks: 

• Asetage põrandaküttetoru HZ TYCO UHP alusplaadi kanalitesse 

• Küttetoru võib kanalisse suruda käte või jalgade abiga 

• Seinaäärsete ristikanalite avamiseks kasutage nuga, lõigates lahti kanali kohal olev alumiiniumpaber ja 

suruge seejärel paberi lõigatud servad kanalisse sisse. Sama kehtib U kujuliste tagasipöörete kohta. 

 

 

Põrandakatte paigaldamine HZ TYCO UHP peale 

HZ TYCO UHP plaate võib katta kõigi enimlevinud põrandakatetega nagu: 

• Puit- või lamellparkett koos sammumüra vähendava isolatsiooniga (vältige korgipuruga isolatsiooni) 

• Tsementkiudplaat 

• Kipskartongplaat 

• Kipskiudplaat 

• Keraamilised plaadid ja looduskivi (liimida otse HZ TYCO UHP peale elastse plaatimissegu või liimiga, väldi 

plaate, mis on väiksemad kui 15x15cm). Märjas ruumis tuleks enne plaatimist teha äravoolu kalle kasutades 

sobivat segu või pahtlit. Samuti tuleks märjas ruumis teha enne pinnakatte paigaldamist hüdroisolatsioon, 

mille võib kanda otse HZ TYCO UHP peale või kalde tarvis tehtud valule/pahtlile. 

• Betooni- või kipsivalu, mille peale võib panna omakorda mistahes sobiva pinnakatte 

 


