
SOLIS 4
Kad īsie gali ir savienoti, garie gali jāsavieno ar pirmās rindas 
dēļiem:  
1) dēļus ievietojiet 1.rindas gropē. 
2) paceliet 2. rindu, lai ievietotu to 1. rindas gropē. 
3) nolaidiet 2. rindu - gatavs!

SOLIS 5
Izmantojiet šo metodi, lai uzklātu visas pārējās rindas, 
pārliecinoties, ka dēļi nav īsāki par 30 cm un lai galu saduru 
vietu novirze būtu vismaz 30 cm pamīšus no rindas uz rindu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinam sazināties ar mūsu vietējo pārstāvniecību:
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Starfloor Click 30 & 30PLUS
LUXURY VINYL TILES

Viss, ko Jums 
nepieciešams 
zināt par savas 
grīdas montāžu

Tīrīšana un uzturēšana

Remonts / nomaiņa “Starfloor Click 30”

Pēc grīdas ieklāšanas uzkopiet to. Grīdu var uzturēt tīru slaukot, izsūcot ar putekļsūcēju vai uzkopjot ar mopu.
Iesīkstējušus netīrumus tīriet ar suku un ph-neitrālu mazgāšanas līdzekli. Visas agresīvās un krāsojošās vielas no virsmas 
nekavējoties jānoņem.

Gadījumā, ja Jums nepieciešams nomainīt bojātu plāksni:

Izgrieziet bojāto dēli ar zāģi un izņemiet to.
Tad paņemiet jaunu dēli un nogrieziet spundi un gropi. Pirms ieklāšanas pārliecinieties par dizaina ieklāšanas virzienu.
Jauns dēlis un dēļi apkārt tai ir jāpiestiprina pie grīdas, izmantojot divpusēju līmlenti. Pārliecinieties, ka esat pareizi nolikuši un 
nospieduši visus šos plākšņus, lai nodrošinātu to labu savienošanu ar grīdu.

SOLIS 1
Sagatavošanas darbi un instrumenti. Dēļi jāuzglabā telpā, 
kurā tie tiks ieklāti vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas, 
temperatūrai telpā vajadzētu būt min.15°C. Pamatgrīdai jābūt 
tīrai, sausai, stingrai un stabilai. Ieklāšanu sāciet gar sienu. 
Vienmēr  sāciet no kreisās puses uz labo.

SOLIS 2
Ievietojiet galu, kurā ir spunde, pirmās plāksnes gropē 30° leņķī.
Uzmanīgi noladiet dēli lejā.

SOLIS 3
Lai ieklātu nākošo rindu, ievietojiet īsāku plāksnes daļu, kas ir 
vismaz 30 cm gara, jau instalētās rindas gareniskajā gropē. 
Turpiniet ar nākamo dēļi. 



Izmantošana

Svarīga informācija pirms ieklāšanas

IZMANTOŠANA

Starfloor Click 30 segums paredzēts izmantošanai tikai
iekštelpās, mājas apstākļos. 

*sekojiet mūsu ieklāšanas rekomendācijām

AKLIMATIZĀCIJA
Starfloor Click 30 dēļi jāaklimatizē vismaz 24 stundas telpās,
kur tie tiks ieklāti saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem.

TELPAS TEMPERATŪRAS NOSACĪJUMI
Starfloor Click 30 dēļus ieklāj istabas temperatūrā no 15°C līdz
25°C. Pamatgrīdas temperatūrai, uz kuras dēļi tiks klāti, jābūt
ne zemākai par 15°C.

INSTRUMENTI DĒĻU IEKLĀŠANAI
• Nazis ar taisnu asmeni
• Aizsargcimdi
• Saliekamais lineāls/ mērlenta
• Zīmulis/ rasēšanas sliede
• Distancītes

PREČU PĀRBAUDE
Pārbaudiet piegādāto preču kvalitāti pirms sagatavošanas
darbu sākuma. Sūdzības nevar izteikt par precēm, kas
sagrieztas pēc izmēriem vai ieklātas. Ieklāšana jāveic, lietojot
vienas un tās pašas ražošanas partijas izstrādājumus, lai
garantētu vienādu krāsu un rakstu.

ATĻAUTIE PAMATGRĪDU VEIDI
• lamināts/ parkets
• līdzenas akmens grīdas, marmors, kalts akmens
• keramikas flīzes (prasības: < 5 mm platumā/ < 2 mm dziļumā)
• blīvi PVC pārklājumi
• līdzeni grīdu segumi: jauni vai atjaunoti

Neapstiprinātu pamatgrīdu veidu gadījumā izstrādājuma
garantija nav spēkā.

Pamatgrīdas stāvoklis

Ieklāšana

Sagatavojiet virsmu atbilstoši esošajiem standartiem jūsu
valstī. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai, un tā nedrīkst būt
pakļauta mitruma ietekmei. Maksimālā plakanuma pielaide ir
3mm zem 2m metāla lineāla. Tekstila un filca grīdas segumi
jānoņem. Principā, ir ieteicams noņemt visus grīdas segumus.

Mēs iesakām neturpināt Starfloor Click 30 dēļu ieklāšanu
gadījumā, ja:
• ir izteikti nelīdzeni laukumi (kas pārsniedz attiecīgajā valstī
esošos plakanuma standartus),
• ir plaisas pamatgrīdā,
• pamatgrīda nav pietiekami sausa,
• virsma nav pietiekami stingra, ir pārāk poraina vai pārāk
raupja,
• virsma ir netīra, piemēram, ar eļļu, vasku, laku vai krāsas
paliekām,
• ir līmeņa atšķirība starp pamatgrīdu un citiem struktūras
elementiem,
• ir nepiemērota pamatgrīdas temperatūra (zem 15°C),
• telpas temperatūra ir zemāka par 15°C vai augstāka par 25°C,
• nav apsildes protokola zemgrīdas apsildes sistēmas gadījumā
(ar maksimālu temperatūru 27°C).

TARKOMFORT PREMIUM VAI TARKOMFORT PRO
APAKŠKLĀJA IEKLĀŠANA
Mēs ļoti iesakām izmantot Tarkomfort Premium vai
Tarkomfort Pro apakšklāju uz jebkuras pamatgrīdas.
Šiem apakšklājiem ir turpmāk minētās priekšrocības:
• izlīdzina ne pārāk izteiktus virsmas nelīdzenumus,
piemēram, ieklājot keramikas flīzes, koka grīdas, utt.
• samazina soļu troksni un trokšņa transmisijas līmeni
• palielina staigāšanas komfortu, (19 dB attiecībā uz
Tarkomfort Premium un 13 dB attiecībā uz Tarkomfort Pro)
• dēļu ieklāšana kļūst vieglāka.
Sīkāku informāciju par apakšklāja ieklāšanu meklējiet
attiecīgo izstrādājumu ieklāšanas instrukcijās.

IEKLĀŠANAS VIRZIENS
Ieklāšanu vienmēr sāciet no kreisās puses uz labo. Istabā
ieklājiet paneļus tā, lai dēļi vienmēr būtu gaismas virzienā.
Garās, šaurās istabās, piemēram, koridoros, Starfloor Click
30 dēļus var ieklāt istabas virzienā.

KOMPENSĀCIJAS SPRAUGAS UN MALU ATTĀLUMI
Izmantojot piemērotas distancītes, izveidojiet kompensācijas
spraugu vismaz 5 mm platumā pa visu grīdas perimetru.
PADOMS: izmantojiet grīdas seguma atgriezumus kā
distancītes. Atstājiet 5 mm atstarpi arī no visas armatūras
telpā, piemēram, caurulēm, durvju rāmjiem, utt. Principā,
šīs kompensācijas spraugas nedrīkst aizpildīt ar silikonu,
elektriskajiem vadiem vai citiem priekšmetiem.

SILIKONA LIETOŠANA IR ATĻAUTA TURPMĀK
MINĒTAJOS IZŅĒMUMA GADĪJUMOS
• Mitrās telpās:
Malu savienojumus mitrās telpās, maksimāli 10 m² platībā,
piemēram, vannas istabās vai virtuvēs, var aizdarināt ar
silikonu, lai izvairītos no jebkādas ūdens infiltrācijas cauri
kompensācijas spraugai uz ieklāto virsmu. Visiem lielākiem
laukumiem mitrās telpās mēs iesakām lietot izolācijas lentu
savienojumu vietās pirms to piepildīšanas ar silikonu un/vai
izmantot grīdlīstes ar blīvējošu maliņu.
• Durvju rāmjiem:
Ja durvju rāmjus nevar saīsināt, mēs iesakām atstāt 3 mm
atstarpi kompensācijas spraugai, kuru var aizpildīt ar silikonu. 
Ja durvju rāmi var saīsināt, pārliecinieties, ka attiecībā pret 
sienu ir atstāta 5 mm kompensācijas sprauga.

IEKLĀŠANA
Novietojiet 5 mm starplikas starp sienu un 1. dēļu rindu. 
Novietojiet 1. dēli  kreisajā stūrī. Pārliecinieties, ka spundes 
daļas ir redzamas (zīmējumā zaļā un zilā krāsā). Novietojiet 
otru dēli 1. plāksnes gropē (zilā krāsā zīmējumā). Esiet 
uzmanīgi , lai nesabojātu dēļu stūrus. Turpiniet tāpat līdz 
sienai. Ja pēdējais dēlis ir pārāk garš, sagrieziet to (ņemot 
vērā kompensācijas spraugu) un ievietojiet, lai pabeigtu rindu. 
Tad jūs varat sākt otro rindu. Pirmajām dēlim 2. rindā jābūt 
īsākam par 1. rindas pirmo dēli, lai izveidotu pakāpenisku 
instalāciju. Lai to izdarītu, izmantojiet iepriekš nogriezto dēli, 
kas nav īsāks par 30 cm. Tāpat ir svarīgi, lai attālums starp 
diviem īsiem galiem (zīmējumā zilā krāsā) būtu vismaz 30 
cm. Kad otrās rindas pirmais dēlis ir ieklāts, ieklājiet nākamos 
dēļus, vienmēr sākot ar īsā gala spundi (zīmējumā ir zilā 
krāsā). Pirms savienošanas ar garā sāna gropi (zīmējumā 
zaļā krāsā), nedaudz paceliet abus dēļus un tad kopā 
nolaidiet. 
Turpiniet ar nākamiem soļiem: nedaudz paceliet dēļa īsu 
galu (zilā krāsā), pievienojiet tam nākamo dēli, kad īsie gali ir 
savienoti, garie gali jāsavieno ar iepriekšējās rindas dēļiem. 
Lai to izdarītu, jums būs nedaudz jāpaceļ pirmais dēlis un, lai 
pabeigtu ieklāšanu, ir jāpiespiež dēli pie grīdas, lai tos fiksētu. 
Turpiniet tāpat, lai pabeigt rindu  līdz pretējai sienai. Kad jūs 
nonāksiet līdz pēdējās rindas un dēļi būs pārāk plati, lai tos 
pilnībā ieklātu, tie ir jānogriež (ņemot vērā kompensācijas 
spraugu). 
Kad grīdas seguma ieklāšana ir pabeigta, izmantojiet 
grīdlīstes, lai segtu kompensācijas spraugas un pabeigtu 
apdari. Lai iegūtu izcilu estētisku rezultātu, ieteicam izmantot 
piemērotus Tarkett aksesuārus.

KOMPENSĀCIJAS PROFILI PLATĪBĀ
Telpas ar nepārtrauktu laukumu 150 m² platībā var iegūt no
tā, ka ieklāšana notiek bez šuvēm, ņemot vērā divreiz lielāku
kompensācijas spraugu (apmēram 10 mm). Nepārsniedziet
garumu vairāk par aptuveni 15 m. Kompensācijas profili
jālieto telpās, kas ir ļoti garas un šauras. Telpas laukumi, kas ir
pārtraukti ar vertikāliem elementiem (kolonnas, sienas, durvju
rāmji, utt.), jāsadala, izmantojot vismaz 5 mm kompensācijas
spraugas tajā pašā līmenī, kādā atrodas šie elementi. Ieklājot
grīdlīstes, pārejas profilus vai gala profilus, grīdlīstes vai
profilus nekad nedrīkst piestiprināt pie grīdas pārklājuma.
Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, ja vēlaties uzzināt vairāk par šo
jautājumu.

Svarīga informācija attiecībā uz ieklāšanas pabeigšanu

Īpašas un izņēmuma situācijas

• Noņemiet visas distancītes.
•  Starfloor Click 30 dēļus nekad nedrīkst piestiprināt pie
pamatgrīdas, apakšslāņa, mēbelēm vai cita veida armatūras.

•  Piemērota tīru platību un ieejas paklāju izmantošana
lielā mērā samazina netīrumu uzkrāšanos. Ja lietojat
pārvietojamas mēbeles, izmantojiet slīdņus, kas piemēroti
cietām grīdām. Biroja krēslus un citas mēbeles uz riteņiem
aprīkojiet ar W tipa skrituļiem.
• Mēs iesakām lietot TarkoProtect aizsargapmetni, pirms
pabeigtā grīda tiek lietota.

•   Siltumnīcās, verandās un ziemas dārzos aiz lieliem logiem
vai tur, kur ir ļoti daudz gaismas, Starfloor Click 30 dēļu
izmantošana var būt problemātiska izteiktu temperatūras
svārstību dēļ, un tāpēc nav ieteicama.
•  Pieļaujamās temperatūras svārstības pēc grīdas ieklāšanas
ir no 10°C to 28°C. Uzturiet šādu temperatūru visa LVT Click
aprites cikla laikā un samaziniet temperatūras svārstības. Ja
temperatūra ir zemāka vai augstāka, grīdas klājums jāpielīmē
(skatiet sarakstu ar internetā pieejamām ieteicamajām
līmvielām, kas paredzētas LVT).

• Platības, kas tuvu stikla logiem, neatveramiem logiem,
jumta logiem, skurstenim… ir jāpielīmē (skatiet sarakstu
ar internetā pieejamām ieteicamajām līmvielām, kas
paredzētas LVT).
• Krāsoti gumijas riteņi vai skrituļi (piemēram, riteņu riepas,
pneimatiskās riepas) var izraisīt neatgriezeniskas krāsas
izmaiņas, nonākot tiešā saskarsmē un kontaktā ar vinila
virsmām.
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