Lamināta grīdas segums

Ieklāšanas un
apkopes
instrukcijas
2-Lock / T-Lock

PRODUKTA PIELIETOŠANA

IETEICAMIE IEKLĀŠANAS PIEDERUMI

• Tarkett lamināta grīdas segumi nav ieteicami zonās ar augstu mitruma līmeni, kurās parasti ir slapja grīda (tvaika
istabas, saunas).
• Tarkett laminātu var izmantot ar zemgrīdas apsildi.

• 8 mm starplikas (vai ieklāšanas atsperes).
• Putu apakšklājs (Mēs iesakam Tarkett Foam + mūsu Tarkett PE-foil vai mūsu 3mm Tarkett Soundblock Foam ar
integrēto PE foliju).
• Grīdlīstes, piestiprināmās līstes un profili ideālai apdarei.
Lūdzu apskatiet mūsu brošūru mājaslapā www.tarkett.com pilnam piederumu klāstam.

L AMINĀTA IEKLĀŠANA AR ZEMGRĪDAS APSILDI
Paskaidrojums un ierobežojumi
Lamināta grīdas segumi ir piemēroti ieklāšanai virs grīdas apsildāmajām sistēmām, ja sildelements iestrādāts cementā
vai kādā citā pamatgrīdā. Lamināta grīdas segums nav ieteicams ieklāšanai virs apsildāmās sistēmas folijas, ja tā ieklāta
virs cementa vai kādas citas pamatgrīdas virsmas un ja vien ražotājs nav norādījis citādāk. Virsmas temperatūrai nekad
nevajadzētu pārsniegt 28°C.
Procedūra
Lamināta ieklāšana uz zemas temperatūras apsildāmās grīdas sistēmas ir iespējama, ja tiek sekots specifiskai sildīšanas
procedūrai (saskaņā ar DIN 4725 un neatkarīgi no sezonas) pirms tiek uzlikts mitruma aizsardzības slānis:
uzstādiet apsildīšanas sistēmai  25°C un  atstājiet ieslēgtu trīs dienas. Palieliniet temperatūru pa 5°C līdz maksimālajai
atzīmei. Ļaujiet tai nepārtraukti darboties 72 stundas. Temperatūru samaziniet pakāpeniski pa 10°C līdz sasniedzat grīdas
temperatūru 18°C. Pirms, trīs dienas pēc un lamināta ieklāšanas laikā, grīdas seguma  virsmas temperatūra jāsaglabā
18°C.
Neaizmirstiet uzstādīt tvaika barjeru, mēs iesakam mūsu 0,2 mm Tarkett PE-foil.  

Starplika

Atsperes

Tarkett PE-foil

Lūdzu pārbaudiet darbību ar savu dīleri un apsildīšanas sistēmas ražotāju.

Tarkett Foam

3in1 Tarkett Soundblock foam

IETEICAMIE DARBA RĪKI
• Putekļu sūcējs
• Lineāls stūrenis
• Mērlente
• Zāģis – galda zāģis (smalku zobu asmens ar karbīda
smailēm)/deflektora zāģis/ripzāģis/finierzāģis
• Drošības brilles un cimdi
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SAGATAVOŠANĀS PIRMS IEKLĀŠANAS

AKLIMATIZĀCIJA
SVARĪGI

Tarkett lamināta grīdas segumiem jāļauj aklimatizēties istabas
temperatūrā, kurā tas tiks ieklāts.
• Pirms ieklāšanas vismaz uz 48 stundām nolieciet neattaisītas lamināta
kastes horizontāli tajā telpā, kurā lamināts tiks ieklāts
• Nenoņemiet tā plastmasas iepakojumu
• Telpas temperatūrai jābūt vismaz 18°C (65°F)

LAMINATE
LAMINATE
On

Virs visām pamatgrīdām jāuzstāda minimālā 0,2 mm tvaika barjeras PE
kārta, izņemot koka grīdas/konstrukcijas. Mēs iesakām izmantot Tarkett
Soundblock Foam, kas var samazināt skaņu līdz 19 dB.
Papildu informāciju meklējiet mūsu katalogā vai mājaslapā
www.tarkett.com.  

PAMATGRĪDAS SAGATAVOŠANA

TELPAS SAGATAVOŠANA

Tarkett lamināta grīdas segumu var ieklāt virs lielākās daļas pamatgrīdu tipiem un jau esošām grīdām visos
kategoriju līmeņos. Pamatgrīdai jābūt strukturāli stingrai un nekustīgai. Pamatgrīdai jābūt tīrai, sausai, vienā līmenī un
bez defektiem:
• Sausa. Ar atbilstošiem mērīšanas instrumentiem pārbaudiet mitrumu. Mitruma līmenim klona cementam/betonam
jābūt < 2% CM (CM metode ) un anhidrīta cementa grīdām (kalcija sulfāta klonam) < 0.5% CM.
• Vienāda līmeņa. Pamatgrīdai jābūt izlīdzinātai robežās no 3 mm 1 metrā -1/4” uz 8 ft.- (DIN 18202) līdz 2 mm 2
metros. Izlīdziniet un nogludiniet visus nelīdzenumus ar cementa (portlandcementa) pamatu labošanu un izlīdzinošo
sastāvu.
• Bez jebkādiem defektiem. Pārbaudiet vecas koka grīdas, pienaglojiet vai pieskrūvējiet, lai novērstu čīkstēšanu. Pirms
seguma ieklāšanas noslaukiet vai notīriet grīdu ar putekļu sūcēju.

• Uzmanīgi noņemiet esošās grīdlīstes un durvju sliekšņu profilus. Ja izmantojat ceturtdaļapļa grīdlīstes, sienas pamata
līstes nav jānoņem. Jau esošās ceturtdaļapļa līstes var izmantot vēlreiz vai aizstāt ar citām atbilstošām līstēm.
Grīdlīstēm jābūt piemērota izmēra, lai nosegtu 8 mm (5/16”) zonu no grīdas perimetra
• Atstājiet vismaz 20 mm (0.79”) starp seguma virsmu un pamatnes elektriskajiem sildītājiem, lai ļautu cirkulēt karstajam
gaisam
• Samaziniet durvju aplodas un rāmjus, lai zem tiem varētu satilpt grīdas segums. Lai labāk orientēties, izmantojiet
grīdas seguma gabalu un putu apakšklājumu
• Noslaukiet un/vai iztīriet ar putekļu sūcēju pamatgrīdu, lai noņemtu visus netīrumus un gruvešus.

Betons
• Betona pamatgrīdām jābūt atbilstoši apkoptām un jāļauj izžūt vismaz 90 dienas pirms ieklāšanas.
Koks
• Koka pamatgrīdām jābūt vismaz 45 cm (18”) labi vēdināmā gaisa telpas atstarpei virs zemes
• Pāri koka grīdai/konstrukcijai nav jāuzstāda tvaika barjera
• Koka pamatgrīdas mitruma līmenim nevajadzētu pārsniegt 12%
Jau esošs slokšņu vai flīžu segums
• Esošajam grīdas segumam jābūt cieši piestiprinātām un labā stāvoklī.
• Esošajam segumam jābūt vienā līmenī
• Salabojiet jebkādas bojātās zonas
Paklājs
• Pirms lamināta grīdas seguma ieklāšanas jānoņem jebkuras grīdsegas un paklāji.
• Tarkett® lamināta grīda var tikt ieklāta pāri industriāliem pielīmētiem paklāju segumiem (bez polsterējuma), kas ir
ieklāts tikai virs koka pamatgrīdas segumiem.
• Paklāji ir jānoņem, ja ieklāj uz betona.
• Paklājam nav ieteicams putu apakšklājums
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SAGATAVOŠANĀS PIRMS IEKLĀŠANAS
Produktu pārbaude
• Pirms ieklāšanas un tās laikā pārbaudiet visus dēļus, vai tiem nav vizuālu defektu vai bojājumu.
• Neieklājiet dēļus, kas ir bojāti vai ar defektiem.
• Ieklāšanas laikā pārbaudiet vai zonā nav gruži, kas varētu traucēt pareizai dēļu ievietošanai.
Telpas pārbaude
• Nosakiet, kādā virzienā dēļi tiks ieklāti. Ja vēlaties, lai telpa izskatītos lielāka vai uzstādat dēļus ļoti mazā telpā vai
koridorā, ieteicams dēļus novietot paralēli telpas garākajai malai. Citādāk – vērsiet dēļus virzienā uz galveno gaismas
avotu.
• Ir ieteicams, ka skapjus uzstāda pirms dēļu ieklāšanas. Tomēr ja dēļi tiek ieklāti pirmie, skapjiem jābūt piestiprinātiem
vai nostiprinātiem pie atbalstošās sienas. Nepiestipriniet skapjus pie lamināta grīdas.
• Rūpīgi izmēriet telpu, lai noteiktu tās formu, kā arī nosakiet pēdējās dēļu rindas platumu. Ja pēdējās dēļu rindas
platums ir mazāks par 50 mm, ja neskaita mēlīti, tad pirmo dēļu rindas paltumam arī jābūt atbilstoši nogrieztam.

LAMINĀTA GRĪDAS SEGUMS
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IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA
IEKLĀŠANA SOLI PA SOLIM

VISPĀRĪGAS INSTRUKCIJAS
• Sāciet likt dēļus sākuma sienas kreisajā pusē un turpiniet uz labo pusi. Dēļa mēlītes puse būs pavērsta pret sākuma
sienu.
• Ievietojiet starplikas (minimums 8 mm) starp dēļu īso un garo pusi, kā arī starp sienu.
• Leņķī piespiediet nākamā dēļa īso galu pret iepriekšējo dēli, tad nolieciet. Pirmo rindu pabeidziet šādā pašā veidā. Ja
sākuma siena nav taisna, novērtējiet sienas kontūru un pirmajā dēļu rindā tos atbilstoši piegrieziet.

1

 Pirms pirmās rindas ieklāšanas jānogriež rievainā profila daļa, kas ir uz āru.

2

 Pirmā rinda. Sāciet ar kreiso stūri, ar ārējās rievas pusi pret sienu un turpiniet likt uz labo pusi. Starp grīdu un sienu
lieciet starplikas, lai būtu 8-10 mm paplašinājums.
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 Otrais dēlis, pirmā rinda. Maigi un cieši novietojiet dēli pie iepriekšējā dēļa īsā gala. Ievietojiet dēli vienā ātrā kustībā,
ar vieglu spiedienu uz iepriekšējā dēļa īso galu. Šīs kustības laikā pārliecinieties, ka dēļi ir cieši viens pie otra.
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 Rindas beigās pēdējo dēli nolieciet tā, lai tas būtu mēlīti pie mēlītes. Īso galu cieši piespiediet pret sienu. Ar zīmuli
atzīmējiet griešanas vietu 8-10 mm no iepriekšējā dēļa īsā gala, lai atstātu vietu paplašinājumam, kad dēlis būs vietā.
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 Pirmais dēlis, otrā rinda. Sāciet ar pirmās
rinds nogrieztā dēļa atlikumu. Pārliecinities,
ka visi īso galu savienojumi ir atdalīti  
no citu rindu īsajiem galiem vismaz 30 cm.

T-Lock ieklāšanai skatiet 6. un 7. bildi
10.lpp.

T-Lock ieklāšanai skatiet 1., 2. un 3. bildi 10.lpp.

Apskatiet ieklāšanas video mūsu mājas lapā!

• Katras rindas pirmajam un pēdējam dēlim vajadzētu būt vismaz 30 cm garam. Rindas pēdējais dēlis būs jānogriež,
bet ja tā atlikums ir mazāks par 30 cm, tad jānogriež arī pirmais dēlis, lai pēdējais nebūtu pārāk īss. Ja pēdējā dēļa
nogrieztais atlikums ir garāks par 30 cm, tas var kalpot kā nākamās rindas pirmais dēlis (ja tā, tad rinā var būt
neregulārs raksts, kas var būt arī nevēlami). Pārliecinieties arī, ka dēļi ir sadalīti ar vismaz 30 cm starp īsajām malām no
vienas rindas nākamajā.
1
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 Otrais dēlis, otrā rinda. Maigi un cieši novietojiet dēli pie iepriekšējā dēļa īsā gala. Ievietojiet dēli vienā ātrā kustībā, ar
vieglu spiedienu uz iepriekšējā dēļa īso galu. Šīs kustības laikā pārliecinieties, ka dēļi ir cieši viens pie otra.
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 Pēdējā rinda. Kad tiksiet līdz pēdējai rindai, iespējams, ka platumā dēļi nebūs atbilstoši. Šajā gadījumā novietojiet dēli
ar mēlīti pret sienu, pa virsu un malu pret malu pēdējam dēlim. Pa virsu uzlieciet vēl vienu lieku dēli, ar kuru iezīmēt
pēdējās rindas dēļus, kuri būs atbilstoši jāzāģē. Atcerieties atstāt paplašināšanās starpu. Ja pēdējā dēļu rinda nav
jāzāģē, jānogriež tongue, lai paliktu paplašināšanās starpa.

SPECIFISKAS INSTRUKCIJAS
• Zonās, kurās ir grūti dēļus ievietot pozīcijās, piemēram, ap durvju ailēm, ir nepieciešams noņemt pēdējās ieklātās
rindas dēļu gropes malas. To var izdarīt, rievu viegli paberžot ar smilšpapīru vai noēvelējot. Tas ļaus jums ievietot
dēli guļošu. Uzklājiet plānu slāni Tarkett D3 līmi uz pārveidotās tongue un iegrūdiet pēdējās rindas dēli vietā. Ar mitru
lupatiņu nekavējoties noslaukiet jebkādas līmes paliekas.

2 Lock
T-Lock ieklāšanai skatiet 4. un 5. bildi 10.lpp.

• Pēdējās rindas dēļu platumu nosakiet, izmērot attālumu starp sienām, ņemot vērā 8 mm izplešanās atstarpi katrā
pusē. Ja platums sanāk mazāk par 50 mm, neskaitot mēlīti, tad pirmo dēļu rindas paltumam arī jābūt atbilstoši
nogrieztam.
• Zāģējot dēļus pārliecinieties, ka zāģa zobi iegriež dekoratīvajā virsmā. Labākie rezultāti sasniedzami, ja zāģa asmenim
ir karbīda smailes.
• Ja virsma ir lielāka vai garāka par 10m, izmantojiet pārejas profilus, lai samazinātu rindu garumu un ļautu dabīgu
pagarinājumu. Izmantojiet pārējas profilus arī durvju ailēs.
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• Ja vēlaties vai ir nepieciešams noņemt grīdas segumu,
sadaliet visu rindu uzmanīgi paceļot un viegli uzsitot mazliet virs
savienojuma vietas. Salociet un atlaidiet visu garo malu 1 .
Izjauciet dēļus tos izvelkot horizontāli (nelocīt uz augšu) 2 .
• Ja dēļa garā puse saskaras ar cauruli: izurbiet caurumu ar  
diametru, kas būtu vismaz 16 mm lielāks par caurules diametru,
1 
2 
lai ap to būtu paplašinājuma veta. Ar zīmuli atzīmējiet
kur jāzāģē. Nozāģējiet gabalu, kas derēs aiz caurules, tuvāk sienai.
  Zāģējiet leņķī, kā parādīts attēlā. Ja caurules ir grīdas īsajā galā, zāģējiet dēli 90° leņķī tieši pāri caurumiem.

LAMINĀTA GRĪDAS SEGUMS
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PĒC IEKLĀŠANAS
TRAIPI
NOBEIGUMS
• Noņemiet starplikas pa telpas perimetru.
• Uzstādiet pārejas profilus. Nepiestipriniet tos cauri lamināta grīdai.
• Uzstādiet grīdlīstes. Tām jābūt pietiekama izmēra, lai nosegtu 8 mm starpu.
• Visu laiku būtu jāuztur telpas ieteicamais mitruma līmenis (RH) 45-60% un temperatūra 18-24°C.
Ja nepieciešams, uzstādiet mitrinātāju vai gaisa žāvētāju, lai nodrošinātu atbilstošu klimatu sev, mēbelēm un grīdai.

Notīriet traipus, plankumus u.c. netīrumus tiklīdz tie parādās. Noņemiet traipu ar tīru, sausu mopu vai samitrinātu ar
īpašu tīrīšanas līdzekli. Nekad neuzsmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz grīdas. Lietojot šķīdinātāju vai koncentrētu
tīrīšanas šķīdumu, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!  

Traipa
veids

GUMIJA, PLASTMASA,

ASINIS,

PAPĒŽA ZĪMES

URĪNS

Nobērziet  zīmi ar

KOPŠANA
S
Risinājums

Vienkārša apkope
Melamīna virsējais slānis novērš mikrobu un baktēriju izplatīšanos. Cietā slēgtā virsma ir izturīga pret traipiem, un
stingra bloķēšanas sistēma novērš putekļu un netīrumu iekļūšanu šuvēs.  

sausu lupatiņu. Ja

Noslaukiet traipu ar

nepieciešams, izmanto-

nedaudz mitru drānu. Ja

jiet acetonu. Kad tas ir

tas ir sauss, nobērziet to

nožuvis, notīriet ar baltu

ar sausu neilona lupatu.

neilona lupatu.

NAGU LAKA, APAVU
KRĒMS, KRĀSA,

AUGĻI, PIENS, ALUS

TINTE, LŪPU KRĀSA

Noņemiet ar audumu,
samitrinātu ar  acetonu,
laku šķīdinātāju, krāsas
šķīdinātāju vai etiķa
esenci.

Noņemiet ar
absorbējošu sausu
drānu. Ja tas ir sauss,
noslaukiet ar speciālu
tīrīšanas šķīdumu
(ideālā gadījumā Tarkett
Bioclean), pēc tam
notīriet sausu.

SVEČU VASKS,
KOŠĻĀJAMĀ GUMIJA

Kad tie ir sacietējuši, tie
jānoņem ar blīvu
plastmasas skrāpi.

1  Bio clean
Ekonomisks un efektīvs vispārējas nozīmes tīrīšanas
līdzeklis. Ādai nekaitīgs. Bioloģiski noārdāms. Bez
organiskiem šķīdinātājiem, krāsvielām un fosfātiem.  
Kods: 8792120
2  Atjaunošanas komplekts - Tarkett Repair Kit
Pilns komplekts vienkāršai nelielu defektu (iespiedumu
vai skrāpējumu) labošanai.
Kods: 8264000

• Regulāri tīriet ar putekļsūcēju vai sausu slotu.
Ja nepieciešams, jūs varat izmantot arī nedaudz
samitrinātu drānu.
• Ik pēc divām nedēļām izmantojiet tīrīšanas līdzekli, kas
piemērots laminātam, kārtīgi noskalojiet slotu un pēc
tīrīšanas nosausiniet grīdu.
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• Nekavējoties noņemiet netīrumus. Noņemiet traipu ar
tīru, sausu mopu vai samitrinātu ar speciālu tīrīšanas
līdzekli. Nekad neuzsmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz
grīdas.

1



2



Profilakse vienmēr palīdz!
Pie ieejas durvīm ir nepieciešami atbilstoša izmēra kājslauķi un paklāji. Zem visu mēbeļu kājām piestipriniet filca
paliktņus.
Utilizācija? Pārstrāde?
Jūs varat utilizēt izmantoto lamināta grīdas segumu ar parastiem sadzīves vai lielgabarīta atkritumiem.
Lamināta grīdas segumu var atkārtoti izmantot vai pārstrādāt kā enerģijas avotu.

• Labojiet iespiedumus un skrāpējumus ar Tarkett
Repair Kit.

LAMINĀTA GRĪDAS SEGUMS
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T-LOCK IEKLĀŠANAS SHĒMA

T Lock
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