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VINILINĖS
GRINDŲ DANGOS

Kompaktinė
heterogeninė
vinilinė danga

Klojimo instrukcijos
Optic Compact, Acczent Excellence 80,
Acczent Excellence 70

SVARBU!
• Kruopščiai laikykitės visų specifikacijų ir instrukcijų.
• Kreipkitės į Tarkett atstovą, jeigu nesate tikri dėl to, kaip atlikti kuriuos nors klojimo darbus.
• Bendrovė pasilieka teisę, patobulinusi savo gaminius, keisti šią informaciją.
• Vienam ištisiniam plotui iškloti naudokite tos pačios partijos gaminius (jeigu naudojate gaminius iš kelių dėžių, jų
gamybos serijos numeris turėtų būti toks pat; naudokite iš eilės einančias dėžes).
• Laikykite dėžes sukrautas į nedideles tvarkingas rietuves (nekraukite daugiau kaip 5 dėžių viena ant kitos).
• Prieš klodami leiskite dangai šiek tiek aklimatizuotis.
• Pagrindas turi būti plokščias, lygus, švarus, be žymių (padarytų flomasteriu, spalvikliu ir t. t.), tvirtas, vientisas,
kietas ir nepaveiktas drėgmės. Turi būti patikrintos absorbcinės savybės.
• Visada laikykitės klijų gamintojo nurodymų.
• Baigę darbą, patikrinkite grindis. Įsitikinkite, kad ant naujai paklotų grindų neliko klijų likučių.

PAGRINDAS
Pagrindas turi būti lygus, plokščias, švarus, be žymių (padarytų flomasteriu, bet kokios rūšies spalvikliu, rašikliu,
dažais ir t. t.; tokios žymės gali sukelti spalvos pokyčius), tvirtas, sausas, kietas ir vientisas (turi būti patikrintos
absorbcinės savybės), taip pat nepaveiktas drėgmės.
Pagrindo paruošimas / nusausinimas ir paklojimas turi būti atlikti laikantis šalyje galiojančio susijusio standarto
reikalavimų. Tvirto pagrindo sausumo vertė turi būti mažesnė už maksimalų drėgmės lygį, leidžiamą pagal šį
standartą.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje leidžiama betono paviršių santykinė drėgmė turi būti mažesnė kaip 75 % ir
mažesnė kaip 2 % pagal įtrūkių koeficiento metodą.
Šiaurės Amerikoje ASTM F-170 rekomenduojamas vandens ir cemento santykis yra 0,40 su 0,45.
Prieš rinkdamiesi išlyginamąsias medžiagas sužinokite, kokia apkrova teks grindų dangai. Lateksinis gruntas
netinka tose vietose, kuriose numatomas intensyvus judėjimas, ypač jeigu ant grindų stovės sunkūs objektai su
ratukais (žr. EN 12529 „Ratai ir ratukai“). Patikrinkite išlyginamosios medžiagos tinkamumą ir laikykitės gamintojo
nurodymų.
Pastaba: atsakomybės neprisiėmimas (dėl klijų, išlyginamųjų medžiagų ir t. t.).

Tarkett neatsako už papildomai įrengimui naudojamų ne Tarkett gaminių kokybę.
Tarkett neprisiims atsakomybės už jokį produktą, kurio eksploatacinės savybės, naudojant šį produktą su Tarkett
gaminiu, neatitinka aprašytųjų. Klijų, išlyginamųjų medžiagų ar drėgmei nelaidžių plėvelių paviršiams gamintojas
arba grindų klojimo darbus atliekantis rangovas yra atsakingi už užtikrinimą, kad naudojami tinkami produktai, o jų
naudojimas atitinka gamintojo rekomendacijas.
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REIKALINGOS SĄLYGOS
24 valandas iki klojimo darbų plyteles ir rulonus laikykite mažiausiai 15 °C kamba rio temperatūroje. Šią temperatūrą
reikia išlaikyti viso grindų dangos klojimo metu.
Minimali pagrindo temperatūra turėtų būti 10 °C .
Rekomenduojama kambario santykinė oro drėgmė turėtų būti 50–65 %.
Grindų danga turi būti supjaustyta reikiamo ilgio juostomis, pridedant kelis papildomus centimetrus, ir laikoma
patalpoje, kurioje bus klojama.

ŠILDOMŲJŲ GRINDŲ SISTEMOS
Po grindimis montuojamos šildymo sistemos turi būti užsakytos ir jų veikimas patikrintas prieš klojant grindų dangą.
Įsitikinkite, kad šildomųjų grindų sistema buvo išjungta 48 valandas prieš pradedant kloti grindų dangą ir nebus
įjungta mažiausiai 48 valandas pabaigus kloti grindis. Kol šildomųjų grindų sistema yra išjungta, turi būti pasirūpinta
alternatyviu šildymo šaltiniu, jeigu to reikia, siekiant užtikrinti, jog patalpoje, kurioje klojamos grindys, būtų pastovi
18–27 °C temperat ūra.
Pamažu didinkite temperatūrą keliais laipsniais per parą, kol bus pasiekta norima kambario temperatūra.
Apatinės grindų dangos pusės (klijų linijos) temperatūra neturėtų viršyti 27 °C – tai yra maksimali grind ų dangos
gamintojų leidžiama temperatūra.
KLOJIMO KRYPTIS
Prieš klodami dangos juostą, apsispręskite dėl jos krypties; pasistenkite, kad juostų sandūros nesutaptų su
priedurių, intensyvaus judėjimo plotais, taip pat vietomis po kriauklėmis ar pisuarais. Jeigu kambarys yra
taisyklingos keturkampio formos, dangos juostų kryptis turėtų sutapti su saulės šviesos kryptimi. Ilgose, siaurose
patalpose geriausia juostas kloti išilgai patalpos.
Kitą juostą visada klokite kryptimi, priešinga ankstesnės juostos krypčiai. Medienos rašto ir kai kurių

Acczent Focus raštų atveju juostos klojamos ta pačia kryptimi.
Acczent Wood Bamboo klojimas turi būti atliekamas priešingomis kryptimis.
Kirpkite išvyniotos juostos kraštus arba uždėkite juostų kraštus vieną ant kito, užleisdami po 3 cm, ir tada dviejų
juostų kraštus kirpkite vienu metu.

KLIJAVIMAS 1
Naudokite klijus su akrilo emulsija.
Smulkiai dantyta mentele (A1) užtepkite 220–250 g/m2 klijų. Palikite dangą reikiamą laiką, kad klijai pasidaryti tąsūs.
Tuomet prispauskite dangą rankomis, naudodami lentą suapvalintais kraštais.

1 Daugiau informacijos apie klijavimą žr. atskirame buklete „Klijai”.

Klojimo instrukcijos. Kompaktinė heterogeninė vinilinė danga. Rulonai.
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GRINDŲ DANGOS UŽLENKIMAS 1
Kai kuriais atvejais rekomenduojama grindų dangą prie sienų užlenkti.

SUVIRINIMAS

2

Plytelėms ir rulonams sujungti rekomenduojamas karštas suvirinimas suvirinimo virve.
Svarbu! Neatlikite suvirinimo darbų, kol klijai visiškai nesukietėjo (palaukite 24–48 valandas).
Prieš virindami rankiniu įlaidavimo prietaisu arba aparatu įlaiduokite sandūras (apie 2/3 dangos pločio). Virinkite
karštu oru irTarkett Speed virinimo antgaliu arba ekvivalentišku antgaliu.
Klojant grindų dangą namuose, galima naudoti šaltą suvirinimą; tokiu atveju sudėkite juostas ir vienu metu
nupjaukite jų kraštus.

PO KLOJIMO
SVARBU! Prieš pradedant vaikščioti grindimis arba prieš įnešant baldus būtina palaukti 48–72 valandas.

Grindų apsauga
Jeigu paklojus grindis atliekami statybos darbai, uždenkite grindis statybiniu kartonu arba faneros lakštais.
Neklijuokite lipnios juostos tiesiai prie grindų.
Pasirūpinkite, kad iš karto po grindų dangos klojimo grindimis nebūtų stumdomi sunkūs objektai su ratukais, nes tai
gali iš po grindų dangos išspausti klijus.
Taip rekomenduojame pasirūpinti, kad visos kėdžių ir stalų kojos būtų su apsauginiais antgaliais.
Komercinėse patalpose nerekomenduojame naudoti veltinio antgalių. Geriau naudokite antgalius iš kieto plastiko.

Pagrindo paruošimas
Visada rekomenduojama nuvalyti pagrindą prieš klijuojant naują grindų dangą.
Klijų likučius pašalinkite denatūruotu spiritu ir švaria šluoste.
Jei grindys yra šiek tiek nešvarios, išsiurbkite jas dulkių siurbliu, išvalykite arba drėgna šluoste pašalinkite purvą bei
statybines dulkes. Dideliems plotams valyti rekomenduojame naudoti kombinuotuosius aparatus (kombinuotąjį
grandytuvą / džiovintuvą su cilindriniais šepečiais saugiam grindų klojimui).

1 Daugiau informacijos apie grindų dangos užlenkimą žr. atskirame buklete „Grindų dangos užlenkimas”.
2 Daugiau informacijos apie suvirinimą žr. atskirame buklete „Suvirinimas”.

Klojimo instrukcijos. Kompaktiniė heterogeninė vinilinė danga. Rulonai.

