JUHEND:
Üldpõhimõtted PÕRANDALIISTUDE eelmaldamise ja sisselõigete (PLS) osas.
Meie põhiseisukoht on, et põrandaliiste võib eemaldada vaid:
•
•

Kapi külgseina või liuguste vastusliistu taha peitu jäävatest kohtadest.
Nähtava külgseina tagant ainult seina paksuse jagu.

•

Täies kapi ulatuses võib eemaldada vaid neid põrandaliiste, mis on seina külge kinnitatud kruvide või
klambritega. Ehk ilma liimi, naelte ja silikoonita.
Sel juhul lõikame ka liistud pärast mõõtu ja paneme sama kinnitusega tagasi. Liistu ja seina vahelisi
pragusid ega ära võetud liistude tühimikke me ei viimistle ega värvi.

Erand:

•
Järeldus:
•
•

Kuna PLS (põrandaliistu sisselõige) on meie poolt tasuta, siis soovitame alati kasutada PLS-i.
Liuguste avade korral kasutage liuguste vastusliistu, mis täidab äravõetud põrandaliistu tühimiku.

Järgnevad selgitused ja põhjendused, miks me nii soovime:

1. Põrandaliistude eemaldamine on seotud riskidega:
a. Kuna liistud on tihti seina külge liimitud, võivad liistu eemaldamisel ruumi seinad kahjustada saada.
b. Kui liistu ja seina vaheline ülemineku koht on silikoonitud või üle värvitud, siis liistu eemaldamisel ja
tagasi panekul ei jää liistu ja seina vaheline pragu enam endine.
c. Kuna liistu all võivad olla juhtmed ja need võivad liistu läbi saagimisel kahjustada saada
d. Mõned näited

Järeldus:
Kasutage vastusliistu, täissügavusega kapi seinu või L-profiili.
Liuguste vastusliist.
1. Uste vastusliist katab ära põrandaliistu
viimistlemata lõikeservad
2. Samuti on peidetud põrandamaterjali ja
ruumi seina viimistlemata ühenduskoht

Täissügavusega kapi küljesein.
1. kapi küljesein katab ära põrandaliistu
viimistlemata lõikeservad
2. Samuti on peidetud põrandamaterjali ja
ruumi seina viimistlemata ühenduskoht

L-Profiil (“LPROF”).
1. L-profiil ei kata ära põrandaliistu
viimistlemata lõikeservasid.
2. Samas aga on peidetud põrandamaterjali ja
ruumi seina viimistlemata ühenduskoht ning
ruumi seina värvimata või kahjustatud pind.

2. Kapi küljeseintele põrandaliistu sisselõiked:
Fotod. 2.1 ja 2.2
Ruumi seina poolne kapi külg (antud juhul vasak) võiks olla täissügavusega kapi sein. Põrandaliist võetakse
külgseina osas ära. Sama tehakse ka niśśis asuvate kappide korral. Seal osas võib ruumi sein kahjustada
saada, kuna kapi sein jääb seda katma.
Tagaseinast põrandaliistu ei eemaldata. Selle asemele tehakse vaheseintesse põrandaliistu lõiked (PLS).

2.1

2.2

Foto 2.3
Kapi väliskülg ehk kappi lõpetav külg on täissügavusega kapi sein. Kapi kõikidele seintele tehakse
põrandaliistu jaoks sisselõige. NB! sisselõige tuleb teha 1-2mm suurem, kui põrandaliistu mõõt ja see ei järgi
põrandaliistu reljeefi ega täpset kuju.

NB! Reguleeritavate jalgadega kapi korral tuleb arvestada ka seda kui kõrgele kapi külge
maast lahti tõstetakse. L-UKS tehase paigalduse korral tuleb eelistada seda versiooni.

2.3

Foto 2.4
Kapi väliskülg ehk kappi lõpetav külg, peab olema täissügavusega kapi sein.
Põrandaliist võetakse kogu kapi laiuses ära.

Võimalusel hoiduda sellest versioonist!
Põhjuseks lõike täpsus, ruumi seina kahjustumine ja võimalikud peidetud juhtmed liistu all!

2.4

3. Probleemid liuguste vastusliistule või kapi küljeseinale tehtava väljalõike korral:
Fotod: 1 ja 2.
Uste vastusliistule on tehtud väljalõige, et põrandaliistu ei peaks pooleks lõikama. Tulemus on ebatäpne ja
kole. Lisaks ei tehta sellist väljalõiget ei vastusliistu ega täissügavusega seina korral täpselt põrandaliistu kuju
järgides.
* Parem oleks olnud lõigata põrandaliistult vastusliistu laiune jupp vahelt välja. Siis võiks klient ka
põrandaliistu tulevikus vahetada suurema või väiksema vastu uste vastusliistu vahetamata.
* PS! Põrandaliistu vahetus võib kliendil tulla ette ka selle pärast, et põrandaliistu nurgad võivad aja jooksul
kannatada saada.
Foto: 3.
Sama asi täissügavusega kapi küljeseina puhul.
Fotod: 3.4.5.
Juhul, kui põrandaliistu ära ei võeta aga kapi laiusest arvestatakse maha kapi paigaldusvaru, tuleb selle jagu
küljeseinale tehtavat väljalõiget vähendada. Vastasel juhul jääb väljalõige liiga suur.

Järeldus:
* taaskord soovitus: Õigem oleks lõigata põrandaliist küljeseina või vastusliistu jagu ära ja katta see osa liistu või kapi
seinaga
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