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Pamatnei lamināta ieklāšanai jābūt tādai, lai lamināta grīdu varētu likt saskaņā ar mūsu 
norādījumiem.
Piemēroti substrāti ir: minerālu substrāti (piemēram, līme, betons, asfalts), skaidu plātņu 
konstrukcijas un koka grīdas dēļi. Pamatnei jābūt absolūti līdzenai, sausai, tīrai un stabilai. 
Nelīdzenām grīdām, kas pārsniedz 2 mm uz 1 m, jābūt pareizi izlīdzinātām (saskaņā 
ar DIN 18202) [3]. Virsmas līdzenumu vislabāk var noteikt ar taisnu plaknuli vai ar garu 
līmeņrādi.

Nedrīkst būt pakāpieni, kāpnes vai līdzīgi izciļņi. Netīrumi būvlaukumos, piemēram, apme-
tums, apmetuma atlikumi vai tamlīdzīgi, ir pilnībā jānoņem. Plaisas pazemes virsmā arī var 
klasificēt kā apšaubāmas. Lai iesniegtu visas sūdzību prasības, ir jāievēro ATV DIN 18365 
prasības un VOB/B 4. paragrāfa 3. punkts.

Labos apgaismojuma apstākļos pārbaudiet, vai paneļi nav bojāti. Dēļi ar redzamiem 
defektiem, kas neatbilst piemērojamajām pielaidēm, piemēram, augstumam, spīdumam, 
izmēriem un krāsas novirzēm, ir jāatliek un tie tiks nomainīti bez maksas [4]. Apstrādātu 
paneļu gadījumā jūs vairs nevarat iesniegt sūdzību.

Lamināta grīdas segums tiek ieklāts peldošs, un to nedrīkst līmēt, pieskrūvēt, naglot vai 
citādā veidā piestiprināt pie pamatnes. Ļoti smagu priekšmetu, piemēram, iebūvētas virtu-
ves, uzstādīšanai ir arī nostiprinošs efekts. Pirms ieklāšanas ieteicams uzstādīt iebūvētās 
virtuves un iebūvētos skapīšus, un lamināta grīdas segumu drīkst likt tikai aiz cokola. 
Sūdzību pretenzijas nevar izvirzīt, ja šīs prasības netiek ievērotas [5]!

Paklāji vienmēr ir jānoņem, un tie nav piemēroti substrāti. Sakarā ar to, ka paklājs atrodas 
zem lamināta grīdas, ejot pa lamināta virsmu, malas zonā tiek izraisīta noturīga kustība un 
spēcīgs spiediens. Tas sabojā rievas-ierievja savienojumu un noved pie salaidumu veido-
šanās. Paklājs ir jānoņem arī higiēnas apsvērumu dēļ. Mitruma rezultātā var izveidoties 
pelējums un baktērijas [6].

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis lamināta grīdas segums nav piemērots mitrām telpām, piemē-
ram, vannasistabai un saunai [7].

Ieklājot uz minerālu pamatnes, piemēram, betona, cementa klona, kalcija sulfāta klona 
un akmens flīzēm, jāveic mitruma mērīšana. Pirms ieklāšanas klona līmenis nedrīkst 
pārsniegt šādu atlikušo mitrumu:    
 
 Cementa klons: < 1,8% CM ar grīdas apsildi
    < 2,0% CM bez grīdas apsildes
 Kalcija sulfāta klons: < 0,3% CM ar grīdas apsildi
    < 0,5% CM bez grīdas apsildes

Pirms ieklāšanas uz minerālām pamatnēm, piemēram, betona, klona utt., noteikti jāuz-
stāda piemērota tvaika barjeras plēve (PE plēve), lai pasargātu no mitruma. Loksnes 
jānovieto blakus viena otrai, pārklājoties apmēram 50 mm, un jānostiprina ar add2 alumī-
nija savienojuma lenti. Uz koka pamatnēm, piemēram, uzstādīšanas paneļiem vai dēļiem, 
nedrīkst uzstādīt PE plēvi [8].

Uz visām pamatnēm ir ieteicams izmantot ar sistēmu saistītu apakšklāju (skatīt 'Materiālu 
prasības'). Apakšklājs tiek novietotas uz “savienojuma”, t.i., nepārklājoties. Papildu apakš-
klāju nedrīkst izmantot, ja lamināta grīdai jau ir integrēts apakšklājs.

Grīdas apsildīšanu (ar karstu ūdeni/elektriski) var izmantot tikai tad, ja tā ir pareizi 
uzstādīta un ja tā tiek pareizi darbināta [9]. Grīdas apsildes piegādei un uzstādīšanai 
jāatbilst pašreizējam tehnikas līmenim, un tā jāpasūta specializētam uzņēmumam saskaņā 
ar attiecīgajiem apkures kritērijiem. Attiecīgi jābūt pieejamam parakstītam sildīšanas un 
dzesēšanas protokolam. Grīdas apsilde jāuzstāda un jādarbina visā telpas platībā. Daļēji 
strādājošas grīdas apsildes sistēmas nav atļautas. Temperatūra nekādā gadījumā nedrīkst 
pārsniegt 27°C grīdas apakšpusē. Ja netiek izpildītas iepriekš aprakstītās prasības, nav 

Quattro Clic uzstādīšana
Lūdzu, noteikti ņemiet vērā pirms uzstādīšanas un tās laikā! 
Lūdzu, vispirms pilnībā izlasiet uzstādīšanas instrukciju! 

Grīdas seguma darbu pamatā ir "Vispārīgie būvdarbu līguma tehniskie nosacījumi" (ATV) DIN 18365. 
 

Rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai saglabātu pilnu garantiju. 

Sagatavošana: Lūdzu, 48 stundas pirms uzstādīšanas iepakojumus uzglabājiet tādos pašos klimatiskajos apstākļos kā uzstādīšanai [1].
Svarīgs priekšnoteikums lamināta grīdas uzstādīšanai un ilgtermiņa vērtības saglabāšanai ir telpas klimats ar 15 - 30°C un relatīvo gaisa mitrumu 40 - 70%.

Materiālu un instrumentu prasības: add2 PE plēve, apakšklājs (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 pašlīmējoša alumīnija savienojuma lente, add2 starpliku ķīļi, koka 
līme/baltā līme D3 (uz PVA bāzes), zāģis, zīmulis, saliekama mēraukla/saliecamais mērs, kalts/blīvoklis, mitra drāna [2] 
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pieļaujamas nekādas sūdzības par grīdas apsildes darbību vai uzstādīšanu. Pretenzijas 
pastāv tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem garantijas laika un garantijas noteikumiem. Grī-
das segumiem ar vai bez grīdas apsildes, speciālistam pirms grīdas uzstādīšanas jāveic 
un jāreģistrē nepieciešamie CM mērījumi. 

Peldošiem ieklājumiem jāņem vērā lamināta grīdas un apakšklāja siltumizturība. Visu 
sastāvdaļu termiskās pretestības summai jābūt ≤ 0,15 m² K/W saskaņā ar DIN EN 14041 
prasībām. Ja tiek izmantoti apakšklāji, kuri nav mūsu piederumu klāstā, tiek noraidīta 
jebkāda garantija peldošam ieklājumam uz apkures pamatnēm attiecībā uz faktisko maksi-
māli pieļaujamo siltumizturību visā konstrukcijā.

Paneļus pirms ieklāšanas ieteicams kārtot pēc vēlamā faktūras parauga un, ja nepiecie-
šams, pēc krāsu niansēm. Nekavējoties apstrādāt atvērtos iepakojumus!

Uzstādīšana:

Sākotnējā stāvoklī katram panelim visapkārt ir rievas mēle [13]. Lamināta grīda pēc vaja-
dzības sniedz iespēju izveidot rievas savienojumu ar ierievja pusi tikai ar muskuļu spēku. 
Šim nolūkam attiecīgajā pusē tiek nolauzta rievas mēle iepriekš noteiktajā pārrāvuma 
vietā [11-13] vai arī tā paliek sākotnējā stāvoklī. Pēc katras nolaušanas pārliecinieties, vai 
rievas mēle ir nolauzta tīri. Visus atlikumu uzmanīgi noņemiet ar kaltu/blīvokli.

Lai iegūtu rievu, jebkura paneļa garā puse paliek sākotnējā stāvoklī, t.i., rievas mēle nav 
nolauzta. Lai izveidotu ierievi, tiek nolauzta rievas mēle, iegūtā puse ir ierievja puse [11, 
12].

Atkarībā no uzstādīšanas modeļa rievas mēles attiecīgi jānolauž vienā vai divās paneļa 
pusēs [13]. 

Pēc katras ierievja puses izveidošanas ir jāpārliecinās, ka tā ir savienojama ar iepriekšējā 
paneļa rievas pusi, piemēram, turot kopā abus nesalīmētos paneļus [14].

Jāievēro iegūto atlikumu utilizācijas noteikumi.

Ir iespējamas pagrieztas un/vai spoguļsimetriskas diagrammas, un tās netiek parādītas 
visās iespējamās kombinācijās [13].

Neatkarīgi no uzstādīšanas modeļa katrs panelis jāpielīmē visiem blakus stāvošiem pane-
ļiem. Šim nolūkam uz novietotajiem paneļiem tiek uzklāta līmes līnija [15]. Līme vienmēr 
tiek uzklāta uz paneļa, kas jau atrodas uz grīdas, nevis uz paneļa, kas jāuzliek [16]. 
Peldošais ieklājums paliek nemainīgs. 

Izveidojiet jebkuru paneļu savienojumu, kā parādīts attēlā [17], un pielieciet spēku, lai pa-
neļus savienotu. Lai izveidotu savienojumu, neizmantojiet āmuru un neizlieciet pievienoja-
mo paneli. Uzstādīto virsmu nedrīkst pakļaut papildu slodzēm, kamēr līme nav sacietējusi. 
Uz līmētās lamināta grīdas ieteicams staigāt ne agrāk kā pēc 90 minūtēm. 

Ja paneļu savienošanas laikā no savienojuma izdalās līme, nekavējoties noņemiet to ar 
mitru drānu [18]. 
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Bezgalīgas dizaina iespējas, pateicoties malu attiecībai 4 (garums) pret 1 (platums) vai 2 (garums) pret 1 (platums).

Principā pašreizējo lamināta grīdu var ieklāt visos virzienos. Priekšnosacījums tam ir tāds, ka rievas mēle joprojām atrodas uzstādītās virsmas ārējā malā, t.i., tā nav 
nolauzta. Tomēr ieteicams saglabāt galveno uzstādīšanas virzienu.  
Tālāk norādītos uzstādīšanas modeļus mēs definējam kā standarta paraugus.

Skujiņraksts:

Šie darba soļi attiecas uz diagrammu, kas parādīta attēlā [19]. Ja ir atšķirīgs uzstādīšanas virziens vai atšķirīga telpas ģeometrija, attiecīgi jāpielāgo darba soļi.

Vispirms paneļi (1) līdz vismaz (7) jāuzstāda parādītajā secībā. Šim nolūkam novietojiet paneli (1) bez nolauztas mēles jebkur telpā. Paneļa (2) rievas mēle jānolauž 
jebkurā no īsajām pusēm.
Turot paneļus (1) un (2) kopā, pārliecinieties, ka abus paneļus var savstarpēji savienot pēc iespējas precīzāk. Ja tas tā ir, paneļa (1) garenās puses daļā uzklājiet līmes 
līniju vietā, kur panelis (2) pieskaras panelim (1). Pēc tam panelis (2) jānovieto uz paneļa (1), kā parādīts, cik vien iespējams simetriski un ar precīzu augstumu [17]. 

Paneļa (3) rievas mēle jānolauž jebkurā no garajām pusēm. Turot paneļus (1), (2) un (3) kopā, pārliecinieties, ka visus trīs paneļus var savienot pēc iespējas precīzāk. 
Ja tas tā ir, paneļa (2) garajā pusē un paneļa (1) īsajā pusē uzklājiet līmes līniju. Pēc tam paneli (3) novietojiet uz paneļiem (1) un (2), kā parādīts, cik vien iespējams 
simetriski un ar precīzu augstumu [17].

Visu turpmāko paneļu savienojumu veiciet analogi iepriekš izskaidrotajiem darba soļiem.

Pēc tam savienojumu, kas sastāv no paneļiem (1) līdz (7), rūpīgi pārvietojiet vēlamajā pozīcijā uz grīdas (piemēram, telpas vidū), kur jānotiek turpmākai uzstādīšanai. 
Uzmanību! Nepakļaujiet paneļu savienojumu pārmērīgam spiedienam un stiepes spriegumam, jo līme vēl nav pilnībā sacietējusi. 

Kā pamatnoteikums turpmākai ieklāšanai, uzklātās virsmas rievu mēlēm [19] (ar platu, melnu kontūru) vienmēr ir jābūt vērstām uz āru (un attiecīgi tās nav nolauztas). 
Pilnīgi paneļi jāuzstāda, līdz neviens panelis nevar ietilpt starp sienām un virsmu, kas jau ir uzstādīta. Pārējās atklātās vietas jāaizpilda beigās.

Atlikušo virsmu, piemēram, paneļu (16) līdz (18), ieklāšanai vienmēr jābūt vērstai no lamināta virsmas uz atbilstošo sienu.

Līdzīgi kā iepriekšminētajā uzstādīšanas shēmā, skujiņraksta izkārtojumu var veidot arī formātā 314 mm x 628 mm. Paneļu secība vai skaits ieklāšanas laikā jāpielāgo 
telpas ģeometrijai.

12
13
14
15

1
2
3

4 5
6

7
8
9

10
11

16
17

18

19



4

Slokšņu raksta modelis:

Abas paneļa īsās malas ir atšķirīgas. Tāpēc jebkurš uzstādīšanas veids, kurā savienojas divas īsās paneļa malas, jāapsver atsevišķi [20]. Katra paneļa aizmugurē ir ie-
spiestas bultiņas, kuras jāievēro, ja vēlaties savienot divas īsās paneļa malas. Ieklāšana ir atļauta tikai tad, ja visām bultiņām ir vienāda orientācija. Nav atļauts savienot 
divu paneļu īsās puses, kuru bultiņas norāda dažādus virzienus.

Šie darba soļi attiecas uz diagrammu, kas parādīta attēlā [20]. Ja ir atšķirīgs uzstādīšanas virziens vai atšķirīga telpas ģeometrija, attiecīgi jāpielāgo darba soļi.

Pirmā rinda:

Panelis (1) jānovieto telpas aizmugurējā stūrī. Pirms tam jānolauž vienas īsās un vienas garās puses rievas mēles, kas norāda uz abām istabas robežām (sienām). 
Starp sienām un lamināta grīdu, izmantojot starplikas ķīļus, jāuztur apmēram 12 mm malas atstatums. 

Panelis (2) jānolauž vienā no īsajām un vienā no garajām pusēm. Turot paneļus (1) un (2) kopā, pārliecinieties, ka tos var pēc iespējas precīzāk savienot (ņemiet vērā 
bultiņas virzienu! [20]). Ja tas tā ir, uzklājiet līmes līniju paneļa (1) īsajā pusē. Pēc tam panelis (2) jānovieto paneļa (1) īsajā pusē pēc iespējas simetriski un ar precīzu 
augstumu [17].

Līdzīgi šiem soļiem ir jāapvieno visi pirmās rindas paneļi. Pēdējais panelis pirmajā rindā, panelis (3) attēlā [20], jāsaīsina ar zāģi tā, lai tā malas attālums līdz blakus 
esošajai sienai (šeit labajā pusē) būtu aptuveni 12 mm.

Otrā un sekojošās rindas:

Paneļa (4) garums jāsaīsina ar zāģi, lai tas būtu īsāks par paneli (1), bet būtu vismaz 300 mm garš.

Paneļa (4) rievas mēle jānolauž vienā no garajām pusēm. Atlikušajai mēlei īsajā pusē jābūt labajā pusē.

Turot paneļus (4) un (1) kopā, pārliecinieties, ka abus paneļus var savstarpēji savienot pēc iespējas precīzāk. Ja tas tā ir, paneļa (1) garajā pusē uz daļas, kur atrados 
panelis (4), uzklājiet līmes līniju. Pēc tam paneli (4) novietojiet paneļa (1) garajā pusē pēc iespējas simetriski un precīzi attiecībā uz augstumu. Arī abām kreisajā pusē 
esošajām īsajām malām jābūt aptuveni simetriskām.

Nolauziet paneļa (5) rievas mēli vienā no garajām un vienā no īsajām pusēm. Atlikušajai mēlei īsajā pusē jābūt labajā pusē.

Iepriekš aprakstītie darba soļi jāatkārto turpmākai ieklāšanai.

Piezīme: Lai iegūtu parastu slokšņu raksta grīdas modeli, paneļiem (1), (8), (16) utt., kā arī paneļiem (4), (12), (19) utt., jābūt izvietotiem ar vienādu garumu.

Līdzīgi kā iepriekšminētajā uzstādīšanas shēmā, slokšņu raksta grīdas modeli var likt arī formātā 314 x 628 mm.

Paneļu secība vai skaits ieklāšanas laikā jāpielāgo telpas ģeometrijai.
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Šaha lauciņu raksts:

Šie darba soļi attiecas uz diagrammu, kas parādīta attēlā [21a]. Ja ir atšķirīgs uzstādīšanas virziens vai atšķirīga telpas ģeometrija, attiecīgi jāpielāgo darba soļi.

1. šaha lauciņu rinda — pirmais šaha lauciņš — panelis (1) līdz (4).

Panelis (1) jānovieto telpas aizmugurējā stūrī. Pirms tam jānolauž vienas īsās un vienas garās puses rievas mēles, kas norāda uz abām istabas robežām (sienām). 
Starp sienām un lamināta grīdu, izmantojot starplikas ķīļus, jāuztur apmēram 12 mm malas atstatums.

Nolauziet paneļa (2) rievas mēli vienā no garajām un vienā no īsajām pusēm. Turot paneļus (2) un (1) kopā, pārliecinieties, ka abus paneļus var savstarpēji savienot 
pēc iespējas precīzāk. Ja tas tā ir, uzklājiet līmes līniju paneļa (1) garajā pusē. Pēc tam panelis (2) jāpieliek paneļa (1) garajā pusē pēc iespējas simetriski un ar 
precīzu augstumu [17]. Paneļu (1) un (2) īsajām malām arī jābūt simetriskām malām.

Līdzīgi kā iepriekšējs soļos, jāsavieno pirmā šahu lauciņa paneļi (1) līdz (4).

1. šaha lauciņu rinda — otrais šaha lauciņš — panelis (5) līdz (8).

Otrais šaha lauciņš jāpagriež par 90°, salīdzinot ar pirmo šaha lauciņu.

Panelis (5) jānolauž vienā no īsajām un vienā no garajām pusēm. Turot paneli (5) kopā uz pirmā šaha lauciņa, pārliecinieties, ka visus paneļus var savstarpēji savienot 
pēc iespējas precīzāk. Ja tas tā ir, tad uzklājiet līmes līniju paneļu (1) līdz (4) īsajās pusēs. Pēc tam pirmā šaha lauciņa panelis (5) jānovieto pēc iespējas simetriski 
un precīzi attiecībā uz augstumu [17]. Paneļa (1) garajai malai un paneļa (5) īsajai malai arī jābūt simetriskām attiecībā uz malām, t.i., 1. un 2. šaha lauciņiem jābūt 
izlīdzinātiem.

Līdzīgi šiem soļiem, savstarpēji jāsavieno otrā šaha lauciņa paneļi (6) līdz (8). Iepriekš aprakstītās procedūras jāatkārto visiem nākamajiem šaha lauciņiem un šaha 
lauciņu rindām. Paneļi attiecīgi jāsaīsina attiecībā uz visām istabas robežām (sienām). Malas attālumam starp visiem paneļiem un sienām vienmēr jābūt 12 mm (izman-
tojiet starplikas ķīļus).

Līdzīgi kā iepriekš parādītajā attēlā, šaha lauciņu rakstu var veidot arī formātā 314 x 628 mm [21b].

Paneļu secība vai skaits ieklāšanas laikā jāpielāgo telpas ģeometrijai.
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Pagarināšanas šuves (vismaz 20 mm platas) ir nepieciešamas virsmām, kuru garums vai 
platums pārsniedz 8 m, un telpām ar stūra leņķi [22]. 
Tikai tad grīda var attiecīgi izplesties vai sarauties klimatisko izmaiņu gadījumā. Lūdzu, 
ņemiet to vērā arī, ieklājot vairākās telpās. Šeit ir jābūt pārtrauktiem laukumiem durvju 
rāmja zonā. 
Kustību savienojumus var profesionāli pārklāt ar piemērotiem profiliem. 
Kustību savienojumus nedrīkst piepildīt ar kabeļiem vai citiem materiāliem. Lūdzu, ņemiet 
vērā prasības atbilstoši ATV DIN 18365. Pamatnes kustību un malu savienojumus nedrīkst 
fiksēti noslēgt, vai arī to funkcija pasliktināsies. 
 
Kustību savienojumiem jānodrošina konstruktīva konstrukcija ar tādu pašu pārvietošanās 
iespēju.

Apkures caurulēm jāatstāj perforēti caurumi, kas ir par 30 mm lielāki nekā caurules dia-
metrs [23]. Izzāģējiet “veidgabalu”, uzklājiet līmi uz tā, ievietojiet to un nostipriniet ar ķīli, 
līdz līme ir sacietējusi [24]. Tad pārklājiet padziļinājumus ar radiatora uzmavām.

Saīsiniet koka durvju rāmi tā, lai zem tā būtu panelis ar soļu skaņas izolāciju, ieskaitot 
atstarpi 2 - 3 mm [25, 26]. 

Pēc ieklāšanas noņemiet starplikas ķīļus.

Lai iegūtu nevainojamu apdari, piestipriniet grīdlīstes skavas pie sienas 400 - 500 mm 
attālumā un piestipriniet pēc izmēra sagrieztās grīdlīstes [27].
 

Tīrīšana un kopšana

Nepielipušos netīrumus notīriet slaukot vai ar cietām grīdām piemērotu putekļu sūcēju.

Ikdienas apkopes tīrīšanai jāizmanto tikai mūsu Add2 lamināta tīrītājs. 

Pulēšanas un tīrīšanas līdzekļi ar kopšanas piedevām, piemēram, vasks, eļļa, utt. nav 
piemēroti lamināta grīdas virsmu kopšanai. Lamināta grīdu nedrīkst pulēt [28].

Noslaukiet visas pēdas un netīrumus ar labi izgrieztu drānu, kas nepil. Jebkurā gadījumā ir 
jāizvairās no pastāvīga mitruma [28]!

Īpaša piesardzība jāpievērš puķu podiem, vāzēm, utt. uz lamināta grīdas. Šim nolūkam 
izmantojiet necaurlaidīgu pamatni. 

Noturīgus netīrumus var apstrādāt un notīrīt ar piemērotu tīrīšanas līdzekli vai acetonu. 
Nelieciet papildu blīves uz lamināta grīdas virsmas. 

Uzmanību! Sargājiet grīdu no skrāpējumiem vai iespiedumiem! Ieejas vietās izmantojiet 
pietiekami lielu netīrumu uztverošu paklāju. 

Mēbeļu kājas, kas izgatavotas no koka, metāla vai plastmasas, jāaprīko ar filca spilventi-
ņiem. Biroja krēslus izmantojiet tikai ar mīkstiem krēslu ritenīšiem (DIN 12529) [29] vai arī 
ar standarta aizsargpaklāju. Ņemot vērā šos norādījumus, jūs palielināsit lamināta grīdas 
seguma vērtības saglabāšanu un nodrošināsiet visas garantijas prasības. 

Atgūšana vai demontāža
Šī peldošā lamināta grīdas seguma nomaiņa vai demontāža bez bojājumiem nav iespēja-
ma šķērslīmēšanas un garenlīmēšanas dēļ. Tāpēc paneļus pēc demontāžas vairs atkārtoti 
nav iespējams izmantot.

Utilizāciju veiciet atlikušajos atkritumos.
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