„MO.RE!“ klojimas
Būtinai atkreipkite dėmesį prieš klodami ir klodami grindų dangą! Prieš tai atidžiai perskaitykite visą klojimo vadovą!
Grindų dangos klojimo darbai pagal ATV DIN 18365

Tiksliai laikykitės nurodymų, kad išlaikytumėte visos apimties sutartinę garantiją.
Priklausomai nuo naudojimo srities, dangą galite kloti įvairiais būdais:
1. Greitasis klojimas be klijų
2. Klojimas su „Clickguard™“. Pramonės patalpose klojamą laminuotąją grindų dangą būtina susandarinti [8g]. „Clickguard™“ užtikrina ilgalaikę grindų
apsaugą nuo drėgmės patekimo iš viršaus. Grindų dangą galima išardyti ir kloti iš naujo. Naudodami priemonę „Clickguard™“, laikykitės jos naudojimo
instrukcijos. Sandarindami grindų dangą, ant viršutinės įlaidų pusės užtepkite pakankamą kiekį „Clickguard™“ [8g] (po 1 x išilginėje dalyje, 1 x priekinėje
pusėje). Ištryškusius „Clickguard™“ likučius po 15–20 minučių kiek įmanoma kruopščiau nuvalykite nuo paviršiaus plastikine glaistykle. Likučių nuosėdas
galite nuvalyti buitiniu skiedikliu.

Pasiruošimas. Prieš klodami grindų dangą, palaikykite ją 48 valandas vietoje, kurioje aplinkos sąlygos tokios pat, kaip klojimo vietoje [1]. Kad laminuotoji
grindų danga būtų sėkmingai paklota ir ilgai išlaikytų savo vertę, patalpos temperatūra turėtų būti 15–30 °C, o santykinis oro drėgnis 40–70 %.
Reikalingi įrankiai ir medžiagos. PE plėvelė, aliuminio juosta sandūroms, tarpiniai pleištai, garso izoliacijos paklotas, pjūklas, pieštukas, sulankstoma
liniuotė. [2] Prireikus: kalimo lentelė, plaktukas, sandūrų sandarinimo masė „Clickguard™“.
Laminuotosios grindų dangos klojimo pagrindas turi būti toks, kad laminuotąją grindų dangą būtų galima pakloti laikantis gamintojo nurodymų. Tinkamas
pagrindas be kita ko — tai mineralinės medžiagos (pvz., išlyginamojo grindų sluoksnio, betonas, asfaltas), medienos plokščių konstrukcija ir storlenčių
grindys. Pagrindas turi būti visiškai lygus, saugas, švarus ir pakankamai tvirtas. Didesnius nei 3 mm/1 m nelygumus būtina tinkamai išlyginti (pagal DIN
18202) [3]. Pagrindo lygumą geriausia tikrinti specialia liniuote arba ilgu gulsčiuku.
Grindų dangą klojant ant mineralinio pagrindo, pavyzdžiui, ant betono, cemento,
anhidrito išlyginamojo sluoksnio ar akmens masės plytelių, būtina atlikti drėgnio
matavimą. Prieš klojant grindų dangą, likutinis išlyginamojo grindų sluoksnio drėgnis
negali viršyti šių ribų:
Cemento išlyginamasis grindų sluoksnis:
be grindinio šildymo < 2,0 % CM
Kalcio sulfato išlyginamasis grindų sluoksnis: be grindinio šildymo < 0,5 % CM
Pagrinde negali būti briaunų, pakopų ir panašių nelygumų. Būtinai visiškai pašalinkite
po statybų likusius nešvarumus, pavyzdžiui, tinko ar gipso likučius ir pan. Pavojų
taip pat gali kelti pagrindo įtrūkimai. Kad turėtumėte teisę reikšti pretenzijas, būtinai
laikykitės ATV DIN 18365 ir VOB/B 4 str. 3 dalies reikalavimų.
Tinkamai apšviestoje vietoje patikrinkite, ar laminuotosios grindų dangos lentos
yra be defektų. Lentas, kurių defektai viršija leidžiamus nuokrypius (pvz., aukščio,
blizgumo, matmenų ir spalvos), išrinkite – jos pakeičiamos nemokamai [4].
Pretenzijos dėl jau naudotų lentų nepriimamos.
Laminuotoji grindų danga klojama plūdriuoju būdu, jos negalima priklijuoti, priveržti,
prikalti arba kitu būdu pritvirtinti prie pagrindo. Labai sunkių daiktų, pavyzdžiui,
įmontuojamų virtuvės baldų komplektų, statymas ant grindų dangos taip pat
prilygsta tvirtinimui. Rekomenduojama įmontuojamus virtuvės baldų komplektus ir
įmontuojamas spintas įrengti prieš klojant laminuotąją grindų dangą ir ją kloti tik iki
baldų dengiamosios grindjuostės. Nesilaikydami šių reikalavimų, netenkate teisės
teikti pretenzijas [5]!
Kiliminė grindų danga nėra tinkamas pagrindas ir ją būtina pašalinti. Dėl po laminuotąja
grindų danga esančio kilimo einant grindų paviršiumi atsiranda spyruokliuojamasis
judesys ir stiprus spaudimas ties briaunomis. Šitaip sugadinama jungtis tarp išdrožų
ir įlaidų bei atsiranda plyšių. Kiliminę grindų dangą būtina pašalinti ir dėl higienos.
Dėl besikaupiančios drėgmės gali atsirasti pelėsių ir bakterijų [6].
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Ant medienos pagrindo, pavyzdžiui, plokščių ar storlenčių, negalima kloti PE
plėvelės. Prieš klojant grindų dangą ant mineralinio pagrindo (betono, išlyginamasis
grindų sluoksnis ir pan.) būtina pakloti nuo drėgmės apsaugančią plėvelę (PE
plėvelę). Plėvelės juostas klokite vieną šalia kitos su 50 mm persidengimu ir
suklijuokite sandūroms skirta aliuminio juosta. Nepriklausomai nuo grindų dangos
pagrindo, vaikščiojimo triukšmo slopinimui rekomenduojama naudoti tinkamą garso
izoliacijos paklotą. Garso izoliacijos pakloto sluoksnius klokite vieną šalia kito, t. y. be
persidengimo [7]. Atkreipkite dėmesį, kad garso izoliacijos pakloto sandūros nebūtų
tiesiai po grindų sandūromis.
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Ši laminuotoji grindų danga pritaikyta namų vonios kambariams. Būtinai laikykitės
darbo tvarkos [8a - 8g]!
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Grindinį šildymą (vandeninį / elektrinį) naudoti galima, tik jei jis įrengtas ir
eksploatuojamas tinkamai [10]. Grindinio šildymo medžiagos ir jo įrengimas
turi atitikti galiojančius technikos standartus, o jį įjungti turi specializuota įmonė,
atsižvelgdama į šildymo sąlygas. Taip pat būtinas šildymo įjungimo ir išjungimo
protokolas. Grindinis šildymas turi būti nutiestas ir naudojamas visame patalpos plote.
Negalima naudoti dalyje ploto veikiančio grindinio šildymo. Temperatūra po grindų
danga bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje negali viršyti 27 °C. Nesilaikant prieš tai
pateiktų reikalavimų, nepriimamos jokios pretenzijos, susijusios su grindinio šildymo
naudojimu ir montavimu. Priimamos tik mūsų Bendrąsias įstatyminės ir sutartinės
garantijos sąlygas atitinkančios pretenzijos. Nepriklausomai nuo to, ar pagrindas
yra su grindiniu šildymo, ar be jo, prieš klojant grindų dangą, specializuotas klojėjas
turi atlikti būtiną likutinio drėgnio matavimą (CM) ir parengti matavimo protokolą.
Šildomų grindų likutinio drėgnio ribinės vertės [8c]:

!
▲
bathrooms with
private use only

8c

Cemento išlyginamasis grindų sluoksnis:
Kalcio sulfato išlyginamasis grindų sluoksnis:

1,8 % CM
0,3 % CM

Naudojamos nuo drėgmės apsaugančios plėvelės vandens garų pralaidumo
koeficientas SD [8b] turi būti bent > 75 m pagal EN 12086. Plėvelę būtina kloti taip,
kad jos juostos persidengtų bent 50 mm. Po to sandūras būtina be tarpų suklijuoti
lipniąja juosta.
Lipnioji juosta turi atitikti plėvelei taikomus reikalavimus ir užtikrinti ilgalaikį sukibimą
[8d]. Vonios kambariuose nereikia naudoti papildomų pakloto medžiagų.
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Tinkamam kraštų sandarinimui apsaugos nuo drėgmės plėvelę pakankamai atlenkite
aukštyn ir priglauskite prie besiribojančių paviršų. Įmontavę užbaigimo bėgelį su
dengiamuoju profiliuočiu, nupjaukite plėvelę tiesiai virš dengiamojo profiliuočio [8e].
Po to susandarinkite sandūrą vonios kambariui skirta silikonine priemone [8f].
Kad į konstrukciją nepatektų vandens, kiekvienos lentos kiekvieną įlaido pusę, prieš
užfiksuojant, būtina patepti priemone „ClickGuard™“ ir šitaip susandarinti [8g].
Būtinai užtikrinkite, kad sandarinimas būtų be tarpų. Antraip po grindimis gali patekti
vandens ir atsirasti pėlesių bei nemalonaus kvapo.
Klodami plūdriąsias grindis, atsižvelkite į grindų ir pakloto šiluminio laidumo
koeficientą. Visų komponentų šiluminio laidumo koeficientų sumą pagal DIN EN
14041 turi būti <_ 0,15 m² K/W. Naudojant garso izoliacijos paklotus ne iš siūlomo
priedų asortimento ir klojant grindų dangą plūdriuoju būdu ant šildomų grindų, dėl
visos konstrukcijos maksimalaus šilumos laidumo koeficiento išlaikymo netaikoma
įstatyminė garantija.
Jei laminuotoji grindų danga yra su integruotu garso izoliacijos sluoksniu, papildomo
garso izoliacijos pakloto nereikia [9].
Prieš klojant grindų dangą, rekomenduojama išrūšiuoti lentas pagal raštus ir
atspalvius. Atidarę pakuotę, kuo greičiau paklokite joje esančias lentas!
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Klojimas. Rekomendacija. Lentas klokite išilgai pagrindinio šviesos šaltinio [11].
Jei sienos nėra tiesios, pirmą lentų eilę pritaikykite pagal sieną ir atitinkamai
apipjaukite lentas. Prieš klodami grindų dangą, taip pat išmatuokite patalpos gylį.
Jei paskutinė lentų eilė yra siauresnė nei
5 cm, likusį plotį tolygiai paskirstykite pirmai ir paskutinei eilei, kad lentos šiose
eilėse būtų vienodo pločio.
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Rekomendacija. Patogesniam grindų dangos klojimui rekomenduojama naudoti
sisteminį garso izoliacijos paklotą. Jei tokio garso izoliacijos pakloto nenaudojate,
patikimam skersinių sandarų užfiksavimui naudokite kalimo lentelę ir plaktuką [20].
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Grindų dangą pradėkite kloti nuo kairiojo patalpos kampo. Pirmąją lentą paklokite
įlaidą nukreipę link sienos ir tarpiniais pleištais užtikrinkite reikiamą atstumą
kraštuose. Būtinai išlaikykite 12–15 mm atstumą iki sienų, šildymo vamzdžių, kolonų,
durų atramų ir pan. (plėtimosi tarpas) [12].
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Antrą lentą priekine (trumpąja puse) 30° kampų įstatykite į pirmos lentos išdrožą
[13] ir paguldykite ant grindų. Atkreipkite dėmesį, kad lentų išilginės briaunos būtų
lygiai vienoje linijoje. Tai būtina, kad klojant antrą lentų eilę neatsirastų išilginių plyšių.
Tokia pat tvarka paklokite likusias pirmos eilės lentas.
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Kad tiksliai priderintumėte / sutrumpintumėte paskutinę eilės lentą [14], pasukite ją
180° kampu gražiąja puse į viršų ir pridėkite prie jau paklotų lentų eilės (išdroža prie
išdrožos) bei dešinės patalpos sienos. Atminkite, kad priekinėje pusėje reikia palikti
12–15 mm tarpą. Pažymėkite reikiamą lentos ilgį ir sutrumpinkite ją.
Paskutinę pirmos eilės lentą taip pat 30° kampų įstatykite į prieš tai paklotos lentos
išdrožą ir paguldykite ant grindų [15]. Atkreipkite dėmesį, kad lentų išilginės
briaunos būtų lygiai vienoje linijoje.
Kad nenutrupėtų kraštai, lentas elektriniais siaurapjūkliais ir diskiniais pjūklais
pjaukite nukreipę gražiąją pusę žemyn. Kitais atvejais pjaukite iš viršutinės lentos
pusės. Kiekvieną naują eilę pradėkite kloti pirmesnės eilės lentos likučiu (bent 30
cm ilgio) [21].
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Antrą eilę pradėkite kloti puse lentos (<_ 95 cm ilgio) arba paskutinės lentos likučiu
(>_ 30 cm ilgio) [15, 16]. Šios lentos dalies įlaidą įstatykite į pirmos lentų eilės išilginę
išdrožą ir užfiksuokite / nulenkite [16, 17]. Tarp gretimų eilių skersinių sandūrų turi
būti bent 30 cm atstumas.
Antros lentos įlaidą įstatykite į pirmesnės lentų eilės išilginę išdrožą ir 20° kampu
stumkite į kairę iki prieš tai paklotos lentos [18]. Po to nulenkite lentą žemyn ir
stipriai paspauskite, kol ji girdimai užsifiksuos [20, 21]. Atkreipkite dėmesį, kad lenta
būtų tinkamai įstatyta į išilginį profilį ir jame judėtų. Jei nenaudojate garso izoliacijos
pakloto, lentų sujungimui naudokite kalimo lentelę ir plaktuką [19].
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Jei grindų dangos klojimo ploto ilgis arba plotis viršija 8 m arba patalpose su daug
kampų būtina numatyti plėtimosi tarpus (bent 2 cm pločio) [22]. Tik šitaip bus
užtikrinta, kad grindų danga galės plėstis ir susitraukti keičiantis aplinkos sąlygoms.
Į tai taip pat atsižvelkite klodami grindų dangą keliose patalpose. Šiuo atveju tarpą
palikite ties durų staktomis. Plėtimosi tarpus galite profesionaliai uždengti tinkamais
profiliuočiais. Į plėtimosi tarpus nedėkite kabelių ar kitų medžiagų. Laikykitės ATV
DIN 18365 reikalavimų. Užtikrinkite, kad dėl išorinės jėgos poveikio ar kitų priežasčių
nebūtų sumažintas plėtimosi ir kraštinių tarpų veiksmingumas. Plėtimosi tarpai turi
būti perimti konstrukciškai su ta pačia judėjimo galimybe.
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Šildymo vamzdžiams išpjaukite angas, kurių skersmuo 3 cm didesnis už vamzdžio
skersmenį. Po to atpjaukite, klijais patepkite ir įstatykite reikiamos formos detalę
ir užfiksuokite ją pleištais, kol sukietės klijai. Po to uždenkite išpjovas specialiais
apdailos žiedais [23, 24, 25].
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Durų staktas sutrumpinkite tiek, kad po jomis tilptų lentos su garso izoliacijos
paklotais ir dar liktų 2–3 mm tarpas [26, 27].
Pakloję grindų dangą, išimkite tarpinius pleištus.
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Norėdami tobulai užbaigti grindų dangos klojimą, 40–50 cm atstumu prie sienos
pritvirtinkite grindjuosčių laikiklius ir užfiksuokite tinkamai supjautas grindjuostes
[30].
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Valymas ir priežiūra
Neprikimbančius nešvarumus sušluokite arba susiurbkite kietoms grindims pritaikytu
dulkių siurbliu. Einamosios priežiūros valymui naudokite tik laminuotosios grindų
dangos gamintojo rekomenduojamas valymo priemones. Poliruokliai ir valikliai su
priežiūrai skirtais priedais, pvz., vašku, aliejais ir pan., netinka laminuotosios grindų
dangos priežiūrai. Laminuotosios grindų dangos negalima poliruoti [31].
Pėdsakus ir nešvarumus nuvalykite gerai išgręžta šluoste. Nepalikite
skysčių sankaupų! Be kita ko, tai padidina nelaimingų atsitikimų riziką. Todėl
rekomenduojame drėgmę nedelsiant iššluostyti [32]! Jei ant laminuotosios grindų
dangos yra pastatyta gėlių vazonų, vazų ir pan., elkitės labai atsargiai ir naudokite
vandens nepraleidžiančius padėklus.
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Stipriai prikibusių nešvarumų vietas apdorokite tinkamu purškiamuoju valikliu
arba acetonu ir pašalinkite. Ant laminuotosios grindų dangos netepkite papildomų
sandarinimo priemonių.

Dėmesio! Saugokite grindų dangą nuo suraižymo ir įspaudų! Prie įėjimo padėkite
pakankamai didelį kilimėlį.
Medinės, metalinės ir plastikinės baldų kojos turi būti su veltinio paminkštinimais.
Biuro kėdės turi būti su minkštais ratukais (DIN 12529) [33] arba paklokite įprastą
apsauginį kilimėlį. Laikantis šių nurodymų laminuotoji grindų danga tarnaus ilgiau, o
įstatyminė garantija galios visa apimtimi.

Išardymas
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Norėdami pakeisti arba išmontuoti plūdriuoju būdu gyvenamosiose ar komercinėse
patalpose paklotos grindų dangos lentas, turite iš pradžių išmontuoti visą lentų
eilę atversdami ir atfiksuodami ją [34]. Po to paguldykite lentų eilę gražiąja puse į
viršų ant grindų ir išardykite atlenkdami aukštyn siaurąja puse [35]. Dirbkite ypač
kruopščiai ir atsargiai, kad nepažeistumėte išdrožos ir įlaido jungties.

31

32
33

34

35

MO.RE! | lit | 11/2021

4

