
 

Poripesuresti paigaldusjuhend  

Poripesurest paigaldatakse horisontaalselt koos põrandavaluga. Valumass peab ühtlaselt täitma kogu 

vanni alaosa. Paigaldamise hõlbustamiseks võib valumassi tihendada spaatli (kellu) või muu sobiva 

abivahendiga. 

 

Vanni alaservas asuvad kinnitusankrud, mis aitavad ankurdada vanni valu sisse. Põrandavalu  

pealispind tuleb valada vanni ülaservaga tasa. Tasandamiseks kasutada metallspaatlit (kellut). 

 

Pesuresti vanni alaosa võib olla kaetud õlikihiga. Enne valu tuleb see kiht eemaldada lahusti või 

rasvaeemaldusvahendi abil. 

 

Vanni pealispinda kattev kaitsekile tuleb valu ajaks jätta eemaldamata. Vanni kattev rest tuleb valu 

ajaks eemaldada. 

 

Poripesuresti vanni äravool juhitakse kanalisatsiooni läbi vesilukuga varustatud trapi, mille 

sisediameeter on 150 mm. Enne paigaldamist tuleb kontrollida trapi ja vanni kokkusobivust. 

 

Pesuresti vanniga koos tarnitakse spetsiaalne tihend, mida kasutatakse vanni äravoolu ja trapi 

ühenduse tihendamiseks. Tihend asetada äravooluava servale nii, et tihendi sisepinnalt väljaulatuv 

krae asetuks tihedalt vastu ava plekist serva. 

Trapist tuleb eemaldada hüdroisolatsiooni tihendusrõngas ja mõnedel mudelitel ka servatihend. 

 

NB! Vanni äravooluava tihend peab ulatuma trappi kuni selle servaprofiilini ja see peab asetuma 

tihedalt vastu trapi siseseina. Paigaldamisel kasutada spetsiaalset liugainet. 

 

 
 



 

NÄIDE - Valutoed 

 
 

Poripesuresti võib paigaldada ka välistingimustesse, näiteks terassile. Sellisel juhul lahendatakse 

äravool läbi kuivtrapi sadeveekanalisatsiooni. 

 

Tuulutatavasse puitpõrandasse paigaldamisel tuleb kindlustada konstruktsiooni piisav jäikus ja 

tagada, et vann oleks toestatud kõikidelt külgedelt näiteks süvaimmutatud prusside või veekindla 

vineeriga. Konstruktsioon peab olema tihe ja liikumatu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata trapi ja vanni 

äravoolu vahelisele tihendile, mis peab asetuma kindlalt oma kohale ja olema trapis piisaval 

sügavusel. 

 

Juhised hüdroisolatsiooniks: 

 

•  Põrandavalu peab olema täielikult kuivanud. Tuleb järgida valumassi valmistaja ette nähtud 

kuivamisaegu. 

 

1. Põrandavalusse paigaldatud vanni hüdroisolatsiooni alla minevad horisontaal- ja 

vertikaalpinnad puhastatakse  atsetooniga või vastava lahustiga ning karestatakse  

liivapaberiga (näit. nr 100). Seejärel kaetakse pinnad lahjendamata nakkeemulsiooniga. 

2. Valatud põrandapind kaetakse krundiga ja lahjendamata nakkeemulsiooniga. 

3. Põrandavalu ja vanni servad kaetakse hüdroisolatsiooniga vastavalt tootja juhistele. 

4. Poripesuresti ja põrandavalu liitekohale paigaldatakse vähemalt 10 cm laiune tugevduskanga 

riba vastavalt hüdroisolatsiooni juhendile. Kangas koos hüdroisolatsiooniga peab ulatama üle 

vanni serva kuni vertikaalse pinnani. 

5. Plaatimine ja vuukimine tehakse vastavalt tootja juhistele. 


