Homogeninė „iQ“ ir „Premium“
danga

ĮRENGIMO
INSTRUKCIJOS

SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

¬

Juodgrindės turi būti švarios, sausos ir nesutrūkinėjusios.
Turi būti pašalintos dulkės ir teršalai, kurie gali trukdyti
sukibimui, pvz., dažų, alyvos ir kt. dėmės. Atkreipkite
dėmesį, kad bitumas, alyvos dėmės, impregnavimo
medžiagos, rašiklių žymės ir kt. gali pakeisti dangos spalvą.
Hidroizoliacija turi būti įrengta pagal vietos statybų
standartus. Kai reikia, juodgrindėse turi būti naudojama
veiksminga hidroizoliacinė plėvelė. Patikrinkite ant grunto
paklotų grindų, virš katilinių esančių grindų, grindų su
grindiniu šildymu ar su išvedžiotais aukštos temperatūros
vamzdžiais ir pan. drėgnumą.

¬

Kai grindyse išvedžioti vamzdžiai, jie turi būti išdėstyti taip,
kad grindų medžiagos nuolat neveiktų aukštesnė kaip 27 °C
temperatūra, nes priešingu atveju gali pakisti medžiagos
spalva ir (arba) kitos jos savybės.

¬

Papildomą ypatingą dėmesį reikia atkreipti įrengiant ant
paviršių, kuriuose tikėtini dideli temperatūros pokyčiai, pvz.,
stiprios saulės šviesos veikiamos grindys, kadangi tai gali
turėti didelį poveikį sukibimo stiprumui ir juodgrindžių
apdorojimui.
Grindų lentų ir panašių pagrindų drėgmės kiekis turi būti ne
didesnis kaip 8 % (tai atitinka 40 % santykinį drėgnį esant
+20 °C), kad vėliau grindys nebūtų pažeistos dėl judėjimo.

¬ Įrengiant šį gaminį ant betoninių juodgrindžių be
hidroizoliacijos, drėgmės kiekis, išmatuotas kaip santykinis
drėgnumas, neturi viršyti 85 % (Jungtinėje Karalystėje ir
Airijoje – 75 %, kaip numatyta BS 8203). Pagal karbido
metodą drėgmės kiekis turi būti mažesnis kaip 2 %.

PARUOŠIMAS

¬

Dulkės ir šiukšlės turi būti stropiai pašalintos. Didelio arba
kintamo sugeriamumo pagrindai turi būti hermetizuoti
tinkamu gruntu. Prieš pradedant kloti dangą gruntuotas
paviršius turi visiškai išdžiūti.
Jei dengiate lyginimo mišiniais, naudokite tokius, kurie
atitinka būtiniausius statybos standartų reikalavimus.
PASTABA. Naudojant dviejų dalių poliesterio junginius ir juos
netinkamai ir (arba) nepakankamai sumaišius gali pakisti
dangos spalva. Nemaišykite tiesiai ant pagrindo.

¬

¬

Jei naudojama medžiaga iš kelių ritinių, jie turi būti to
paties gamybos serijos numerio ir naudojami eilės tvarka.
Prieš klojimą leiskite dangai, klijams ir juodgrindėms pasiekti
patalpos temperatūrą, t.y. bent 18 °C. Santykinis oro drėgnis
turi būti 30–60 %. Ritiniai turi būti laikomi patalpose.

¬

Ritiniai turi būti laikomi stačiai. Apie bet kokius
medžiagos defektus turi būti nedelsiant pranešta
artimiausiam prekybos biurui. Visuomet praneškite spalvą ir
ritinių numerius, nurodytus etiketėje.

Žymėjimui naudokite tik grafitinį pieštuką. Atkreipkite
dėmesį, kad bet kokios žymės, padarytos flomasteriais,
nuolatiniais arba nenuolatiniais rašaliniais markeriais,
šratinukais ir kt., gali nudažyti dangą.

ĮRENGIMAS

¬

¬
¬
¬
¬

Įrengimas turi būti atliekamas patalpos temperatūroje nuo
18 °C iki 26 °C. Juodgrindžių temperatūra turi būti bent
15 °C. Santykinis oro drėgnumas patalpose turi būti 30–
60 %. Palaikykite tą pačią temperatūrą ir drėgnumą bent
72 valandas po įrengimo.
Supjaustykite ritinius reikiamais ilgiais ir, jei įmanoma,
išdėliokite juos aklimatizuotis prieš klojant. Tai ypač svarbu
ilgoms atkarpoms.
Danga ritiniais visiškai priklijuojama „Tarkett“ homogeninei
vinilinei dangai patvirtintais klijais.
Skaitykite klijų gamintojo instrukcijas dėl
padengimo, išlaikymo trukmės ir kt.

Įrengimo trukmė priklauso nuo pagrindo tipo, jo
sugeriamumo, temperatūros ir oro drėgmės patalpose.
Danga ritiniais turi būti klojama taip, kad nebūtų
spalvos skirtumų.
Kai galima, keiskite ritinių kryptį.

¬

Stropiai braukydami prispauskite grindų dangą prie
pagrindo, kad ji gerai sukibtų su klijais ir būtų pašalintas
visas oras. Žiūrėkite, kad braukymui naudojamas įrankis
nebraižytų grindų dangos paviršiaus. Šluota šiam tikslui
netinka. Naudokite grindų ritinį (maždaug 65 kg) ir ridenkite
jį per grindis skersai.

PRIDERINIMAS, UŽLEIDIMAS IR KAMPAI

¬ Danga užleidžiama ant sienos maždaug 100 mm (4 col.). Jei bus klijuojama sienų danga, ji turi persidengti su grindjuoste
bent 30 mm (maždaug 1 col.). Siekiant geriausių rezultatų pereiga nuo grindjuostės nulyginama vandeniui atspariu
glaistu, kad sandūra būtų sklandi.

¬ Siūlės nerekomenduojamos 2,5 m spinduliu aplink grindų drenus ir pan.

Naudodami liniuotę ir pieštuką
pažymėkite visas sienas, ant kurių bus
užleista grindų danga, maždaug 10 cm
(4 col.) aukštyje. Užtepkite klijus ant
sienų iki pažymėtos linijos mentele su
smulkiais dantukais.
Šiek tiek klijų paskleiskite ant grindų,
kaip parodyta paveiksle.

Kol klijai stingsta, supjaustomos ritininės
dangos juostos. Juostos turi būti
atpjaunamos ilgesnės už kambarį, kad
liktų pakankama atkarpa užlaidai. Kai
vienos juostos užtenka patalpos pločiui,
jos apačioje ir ant juodgrindžių kryžiuku
pažymėkite centrą. Tai padės pakloti
juostą tiksliai ten, kur reikia. Klojant
dangą kryžiukus reikia sulygiuoti.

Atlenkite ir atlaisvinkite dangos juostas,
dengiančias pusę grindų paviršiaus.
Užtepkite klijus ant juodgrindžių mentele
su smulkiais dantukais. Aplink drenus ir
sunkiai pasiekiamas vietas tepkite
minkštu teptuku.
Kaip tai daryti aplink drenus ir jų viduje
skaitykite drenų gamintojų
rekomendacijas.

„Tarkett“ kampų ritinėliu arba „Tarkett“
„ledo ritulio lazda“ dangą tvirtai
prispauskite į kertę tarp grindų ir sienos.
Tose vietose, kur juodgrindėms uždengti
užtenka vienos dangos juostos, klijais
galima užtepti visą paviršiaus plotą ir kloti
dangą. Nors tam reikalinga patirtis, tai yra
greičiausias įrengimo būdas.

Dangą tvirtai prispauskite prie
kampo kertės „Tarkett“ kampų
ritinėliu arba „Tarkett“ įrankiu „ledo
ritulio lazda“.

Kampų siūlės turi būti daromos ant
vienos iš sienų, 45 laipsnių kampu.

Jei patalpos plotis viršija dangos juostos
plotį (plotui padengti reikia daugiau kaip
vienos juostos), ant grindų nubrėžkite su
išilgine siena lygiagrečią liniją, kurios
atstumas nuo sienos turi būti 12 cm
(maždaug 4,5 col.) mažesnis už dangos
juostos plotį.
Ant šios linijos pažymėkite patalpos centrą.
Ant kiekvienos juostos pažymėkite jų
centrą. Klojant ant juodgrindžių ir dangos
juostų pažymėti kryžiukai turi sutapti.

Klijuodami vidiniuose kampuose,
pjaukite dangą pradėdami nuo
maždaug 5 mm (¼ col.) virš grindų
prie kampo. Jei prieš lenkiant
medžiagą reikia pakaitinti, kaitinkite
sritį tarp dangos ir sienos. Taip
danga ir klijai geriau sukibs.

Klijuojant prie išorinio kampo, danga
prilenkiama prie kampo ir
perpjaunama nuo maždaug 5 mm (¼
col.) atstumo nuo grindų. Paveiksle
parodytas dangos kampas prie sienos
ir pjūvis, einantis maždaug 45 laipsnių
kampu į sienos kampą. Po to
atpjaunama įstrižai, kaip parodyta.

Norėdami lengviau ir patikimiau
priklijuoti trikampio formos gabalą,
dangos apačioje peiliu „Tarkett
Corner Knife“ išpjaukite griovelį.
Griovelis turi būti ne gilesnis kaip
pusė dangos storio.

Dabar trikampį galima sulenkti ir
užklijuoti ant kampo. Jis persidengs
su grindų dangos užlaida ant
sienos. Prapjaukite per
persidengiančius sluoksnius ir dalys
glaudžiai susijungs.

Visose grindų ir užlaidos siūlėse
prieš suvirinant turi būti padaromas
griovelis.

Naudokite karšto oro pistoletą virinti su virve
vidiniuose ir išoriniuose kampuose. „Tarkett“
sparčiojo suvirinimo antgalis specialiai skirtas
virinti vinilines grindų dangas. Idealiam darbui
būtinas „Tarkett“ suvirinimo antgalį „gulbės
kaklas“, kad visos siūlės būtų gerai
užsandarintos arčiausiai grindų.
PASTABA. Prieš sandarindami kampą,
pasirūpinkite, kad PUR padengimas būtų
visiškai pašalintas nuo paviršiaus.

SUTVARKYMAS APLINK VAMZDŽIUS IR GRINDŲ DRENUS

Aplink vamzdžius prie sienų
išpjaukite dangą ir prispauskite
prie vamzdžio, suformuodami
apvadą. Ankštose ar suvaržytose
vietose tarp vamzdžių ir sienų
pjaukite palei parodytą
punktyrinę liniją. Jei reikalingas
uždangalas, darykite taip:
1) Jei uždangalą darote iš grindų
dangos medžiagos, priglaudę prie
vamzdžio priklijuokite klijais.
Suvirinkite siūles naudodami
„Tarkett“ suvirinimo antgalį
„gulbės kaklas“.

2) Gamintojo dangalai dedami
pagal jo instrukcijas. Papildomam
sandarinimui aplink vamzdžius
galima naudoti šiam tikslui
patvirtintą siūlių tarpiklį arba
hermetiką.

Aplink drenų vamzdžius, atlenkite
dangą prispaudę prie vamzdžio ir
pažymėkite ant jos liniją, rodančią
vamzdžio centrą. Išpjaukite skylę,
maždaug 25 mm (maždaug 1 col.)
mažesnę už vamzdžio skersmenį.
Kaip pavaizduota, išpjaukite skylę
prie sulenkimo. Pakaitinkite vinilinę
dangą ir apspauskite ją aplink
vamzdį. Apipjaukite perteklinę
medžiagą kablio formos peiliu tam,
kad būtų atlaisvinta vieta
vamzdžiams.

Aplink grindų aukščio drenų angas pakaitinkite
dangą ir pažymėkite dreno vietą pasinaudodami
apspaudimo žiedu. Tada išpjaukite mažą skylę
dreno centre, pažymėto apskritimo viduje.
Pakaitinkite grindų dangą ir įspauskite apspaudimo
žiedą žemyn palei dreno pakraštį. Jei naudojate
reguliuojamą apspaudimo žiedą, žiūrėkite, kad jis
būtų nustatytas pagal angos dydį. Apipjaukite
medžiagą aplink žiedo perimetrą.
Kitas būdas – naudoti dreno gamintojo
rekomenduojamą pjovimo įrankį.
Visuomet teiraukitės dreno gamintojo
išsamių instrukcijų!

SUVIRINIMAS

Ritininės dangos juostos jungiamos
suvirinant. Nevirinkite, kol klijai
visiškai neišdžiūvo. Siūlės
nupjaunamos lygiai arba sudarant
griovelį iki maždaug ¾ dangos storio,
naudojant rankinį griovelio sudarymo
įrankį arba mašina prieš suvirinant.

NULYGINIMAS

Virinkite karštu oru ir „Tarkett“
sparčiojo suvirinimo antgaliu.
Prieš pradėdami darbą atlikite
bandomąjį suvirinimą su atraižomis,
kad sureguliuotumėte greitį ir
temperatūrą.
SVARBU. Suvirinant „iQ Megalit“ turi
būti naudojamas „Tarkett“ sparčiojo
suvirinimo antgalis arba lygiavertis
įrankis.

PATIKRINIMAS

KAD REZULTATAI BŪTŲ GERI

Atlikus darbą jį būtina patikrinti. Užtikrinkite, kad ant naujai
paklotų grindų nėra klijų likučių ir kad danga gerai
prisiklijavusi, nėra oro burbuliukų.

PASTABA

Būtinai stropiai laikykitės visų specifikacijų ir instrukcijų.

¬

Naudokite tik klijų gamintojo rekomenduojamus klijus.

¬

Jei abejojate dėl kurios nors įrengimo operacijos, kreipkitės į
savo „Tarkett“ atstovą.

Ši informacija gali būti keičiama nes yra nuolat
tobulinama.

Gaminio
Gaminio
Gaminio
Gaminio
Gaminio
Gaminio
Gaminio

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1258008
1258003
1258027
1258028
1258012
1258014
1258021

PERSPĖJIMAS. Prieš nulyginant
suvirinimo siūlės turi atvėsti iki
kambario temperatūros. Pradėkite
nulyginti ten, kur pradėjote
suvirinimą. Suvirinimo siūlę
rekomenduojama nulyginti dviem
etapais: grubaus ir dailaus
nulyginimo.

Kampų peilis
„Ledo ritulio lazda“
Siūlių griovelių įrankis
Atsarginis peiliukas siūlių griovelių įrankiui
Sparčiojo suvirinimo antgalis
Valymo šepetėlis sparčiojo suvirinimo antgaliui
Suvirinimo antgalis „gulbės kaklas“

