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Montavimo instrukcijos

2016 m. birželio mėn.

SVARBU!
• Būtinai tiksliai laikykitės visų techninių nurodymų ir instrukcijų.
• Jei kyla kokių nors abejonių dėl montavimo, kreipkitės į „Tarkett“ atstovą.
• Ši informacija gali būti keičiama, nes nuolat atliekami patobulinimai.
• Vienam vientisam paviršiui naudokite to paties atspalvio numerio dangą.
• Dėžes laikykite nedidelėse tvarkingose krūvose (maks. 5 dėžės).
• Prieš klodami leiskite grindų dangai bent 24 val. aklimatizuotis kambario temperatūroje (min. 15 °C).
• Juodgrindės turi būti lygios, be žymėjimų (flomasteriais, žymekliais ir pan.), tvirtos, sausos, vientisos, kietos, nulygintos
ir apsaugotos nuo drėgmės. Būtina patikrinti ir sureguliuoti juodgrindžių sugeriamumą – jis turi būti vidutinis.
• Naudokite tik „Tarkett“ rekomenduojamas ir aukštos klasės vinilinės grindų dangos (LVT) montavimui skirtus klijus. Visada
laikykitės klijų gamintojo instrukcijų ir rekomendacijų.
• Specialioms zonoms, kurios yra veikiamos saulės spindulių (pvz., žiemos sodams ir pan.), pasirinkite pritaikytus klijus, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
• Baigus darbą būtina patikrinti: įsitikinkite, kad ant naujai paklotų grindų nebūtų klijų likučių.

JUODGRINDĖS
Juodgrindės turi būti lygios, švarios, be žymėjimų (flomasteriais, žymekliais, šratinukais, dažais ir pan., dėl kurių grindų danga
galėtų pakeisti spalvą) tvirtos, sausos, vientisos, kietos, nulygintos (būtina patikrinti sugeriamumą) ir apsaugotos nuo drėgmės.
Visi juodgrindžių paruošimo / sausinimo ir grindų montavimo darbai turi būti atliekami laikantis naujausių naudojimo šalyje
galiojančių standartų. Patikrinus pagal standartų reikalavimus, juodgrindžių sausumas turi būti mažesnis nei leistinas
didžiausias drėgnumo lygis.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje santykinis betono paviršių drėgnumas turi būti mažesnis nei 75 % ir mažesnis nei 2
% pagal CCM metodą. Šiaurės Amerikoje pagal ASTM F-170 rekomenduojamas vandens ir cemento santykis turi būti
0,40–0,45.
Prieš pasirinkdami išlyginimo mišinį pasitikrinkite, kokia apkrova sumontavus teks grindų dangai. Išlyginimo mišiniai su lateksu
netinka zonoms, kurios yra veikiamos didelės apkrovos, ypač sunkiomis transportavimo priemonėmis su siaurais ratukais (žr.
EN 12529, Ratukai ir ratai). Patikrinkite išlyginimo mišinio tinkamumo informaciją ir laikykitės jo gamintojo instrukcijų.
Pastaba. Atsakomybės išimtis (klijai, išlyginimo mišiniai ir pan.)
Nors „Tarkett“ gali pateikti rekomenduojamų klijų, išlyginimo mišinių ir paviršiaus apsaugos nuo drėgmės plėvelės gamintojų
bei tipų sąrašą, tačiau jame nurodytiems gaminiams garantijos nesuteikiame. Negarantuojama, kad gaminių ir gamintojų
sąrašas yra baigtinis arba pats naujausias.
„Tarkett“ neprisiima jokios atsakomybės už kuriuos nors iš šių gaminių, jei jie nėra tinkami naudoti su jos gaminiais. Kad
gaminiai būtų tinkami naudoti pagal gamintojo rekomendacijas, tuo turi pasirūpinti klijų, išlyginimo mišinių ir paviršiaus
apsaugos nuo drėgmės plėvelės gamintojas ir grindų dangos klojimo darbų rangovas.

MONTAVIMO SĄLYGOS
Prieš montuojant lentjuostes būtina bent 24 val. palaikyti minimalioje 15 °C kambario temperatūroje (žr. kiekvienoje šalyje
galiojančias taisykles). Šią temperatūra būtina išlaikyti visą montavimo laiką.
Minimali juodgrindžių temperatūra turi būti 10–12 °C, o kambario temperatūra – 15 °C (žr. kiekvienoje šalyje galiojančias
taisykles). Rekomenduojamas santykinis drėgnumas patalpoje turi būti 35–65 % (žr. kiekvienoje šalyje galiojančias
taisykles).
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Lentjuostės turi būti laikomos pakuotėje, nedidelėmis krūvomis (maks. 5 dėžutės).

GRINDŲ ŠILDYMAS
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Prieš montuojant grindų dangą, būtina patikrinti, kad grindų šildymo sistema veikia tinkamai.
Grindų šildymo sistemą būtina išjungti 48 val. prieš grindų dangos montavimo darbus, o pabaigus montavimo darbus ją
būtina palikti išjungtą dar bent 48 val. Kai išjungiama grindų šildymo sistema, prireikus būtina pasirūpinti kitais šildymo
šaltiniais, kad montavimo vietoje būtų palaikoma pastovi 18–27 °C temperatūra.
Kasdien po truputį vos keliais laipsniais didinkite temperatūrą, kol pasieksite reikiamą patalpos temperatūrą.
Temperatūra niekada negali viršyti grindų dangos gamintojų sutartos didžiausios 27 °C temperatūros grindų dangos apačioje
(klijavimo juosta).

KLOJIMO KRYPTIS
Prieš pradėdami lentjuosčių montavimo darbus, pasirinkite klojimo būdą įvertindami patalpos formą ir norimą sukurti klojinio
raštą.
Svarbu! Prieš klodami pirmąją lentjuosčių eilę patikrinkite, ar:
- nupjautos lentjuostės, kurios klojamos prie pat sienų, yra daugiau nei 10 cm pločio;
- ties durimis ir kampais nupjautos lentjuostės nėra siauresnės nei pusė viso jų pločio.

Plytelės
Plytelių apatinėje dalyje yra rodyklės. Plyteles reikia kloti šachmatų principu. Dangą montuoti reikia
pradėti nuo patalpos vidurio ir baigti kraštuose (prie sienų).

Lentjuostės
Kiekvieną lentjuosčių eilę reikia išdėlioti taip, kad galinės jungtys nesutaptų su anksčiau sumontuotomis
eilėmis. Montuodami medžio imitacijos lentjuostes, šalia nedėkite to paties piešinio lentjuosčių.

KLIJAVIMAS1
„Tarkett“ rekomenduoja klijuojant naudoti akrilinės emulsijos klijus. Užtepkite apie 250 g/m 2 naudodami rekomenduojamą
mentelę (A1 pagal TKB standartą). Visada vadovaukitės klijų gamintojo instrukcijomis ir laikykitės klijavimo priemonės
džiuvimo ir naudojimo laiko reikalavimų. Esant tam tikroms sąlygoms, pvz., esant dideliems temperatūrų svyravimams
(verandoje, žiemos sode ir pan.) arba didelei apkrovai, gali tekti naudoti dviejų sudedamųjų dalių klijus.
Plyteles arba lentjuostes dėkite gerai suglausdami kraštus.
Sumontavę reikiamą zoną, plyteles ar lentjuostes paspauskite rankomis naudodami lentą užapvalintu kraštu. Paspaudę ranka,
sunkiu volu abiem kryptimis grindų dangą prispauskite, kad ji galutinai priliptų.
1 Jei reikia išsamesnės informacijos apie klijavimą, skaitykite atskirą lapą: Klijai.

SUMONTAVUS
SVARBU! Prieš leisdami vaikščioti ar statyti baldus, palaukite 48–72 val. Sumontuotos
dangos apsauga
Jei sumontavus grindų dangą atliekami statybos darbai, grindis visada reikia apsaugoti uždengiant medienos plaušų plokšte
ar fanera. Maskuojamosios juostos negalima kišti tiesiai į grindų dangą. Pirmosiomis dienomis ant naujai paklotos grindų
dangos niekada nevažiuokite sunkiomis transportavimo priemonėmis, nes iš po grindų dangos išsiverš klijai.
Pirminis grindų dangos valymas
Pabaigus montavimo darbus visada rekomenduojama naujai paklotą grindų dangą nuvalyti. Klijų
likučius reikia pašalinti denatūruotu spiritu ir valymo šluoste.
Jei grindys nedaug suteptos: nusiurbkite, iššluokite ar iššluostykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte neprikibusius
nešvarumus ir statybų darbų sukeltas dulkes. Didelėms patalpoms labai efektyvu naudoti kombinuotąją valymo mašiną
(kombinuotąją valymo / džiovinimo mašiną su cilindriniais šepečiais, kad nebūtų pažeista grindų danga).

