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PASTABA. ŠIS DOKUMENTAS PAKEIČIA VISUS SPAUSDINTUS IR ELEKTRONINIUS MONTAVIMO DOKUMENTUS,
ANKSČIAU PLATINTUS ELEMENTALTM GRINDIMS.
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ĮVADAS
Klijuojamos Elemental™ LVT/LVP (prabangios vinilo plytelės/lentos) yra aukštos kokybės, apačioje klijuojamos grindų
dangos, sukurtos stacionariam įrengimui, naudojant profesionalų montavimo būdą su tinkamais rekomenduojamais
klijais.
Šiame dokumente rasite informaciją, kuri padės įvertinti darbo vietos sąlygas, pasirinkti kokybiškas medžiagas grindų
paruošimui ir užtikrins jūsų darbo atlikimą laikantis aukščiausių standartų. Geras pasirengimas, visų šalių
bendradarbiavimas ir dėmesys detalėms vykdant instrukcijas yra raktas į sėkmingą montavimą..
Šiame dokumente pateikiama informacija ir rekomendacijos, pagrįstos ilgamete kolektyvine patirtimi ir geriausia
pramonės praktika. Elemental™ turėtų montuoti tik profesionalūs grindų dangos montuotojai, įrodę, kad sėkmingai
montavo panašaus dydžio ir apimties darbus. Siekiant užtikrinti saugiausią garantinę apsaugą, Elemental™ grindys
turėtų būti montuojamos griežtai laikantis šiame dokumente nurodytos informacijos ir procedūrų. Prieš pradedant
Elemental™ grindų dangos montavimą, būtina peržiūrėti šį dokumentą.
Svarbu nuo pat pradžių vengti problemų. Jei nesate tikri dėl šiame dokumente pateiktos informacijos arba kylant
problemoms dėl montavimo, nutraukite darbą ir papildomiems patarimams kreipkitės į vietinį platintoją arba Elemental™
klientų aptarnavimo tarnybą. Su Elemental™ klientų aptarnavimo tarnyba galite susisiekti nuo pirmadienio iki
penktadienio 9:00 - 17:00, tel. +31 (0) 881662500 arba el. paštu info@elementalbyaspecta.com .

BENDROJI INFORMACIJA
Išsamus pasirengimas yra sėkmingo ir tinkamo montavimo raktas. Nemontuokite Elemental™ grindų, prieš tai neatlikę
išsamaus įvertinimo vietoje (įskaitant darbo vietoje atliekamus testus) ir įsitikinę, kad yra baigti grindų paruošimo ir visi kiti
darbai. Vietos sąlygos turi atitikti šiame dokumente pateiktą informaciją. Montuodami Elemental™ grindis visada
naudokitės geriausia patirtimi ir laikykitės galiojančių grindų dangų montavimo BS 8203 JK ir VOB, C dalis, DIN 18365
Vokietijoje ir visų kitų atitinkamų Europos, nacionalinių ir vietinių standartų.
•
•

•
•
•

•

Apačioje klijuojamos Elemental™ grindų dangos yra įvairių dydžių ir formatų. Pastaba. Turėkite omenyje, kad kai
kurie Elemental™ gaminiai turi stačiakampį kraštą, o kiti – šiek tiek išlenkti.
Apačioje klijuojamos Elemental™ grindų dangos yra skirtos naudojimui tik interjere ir tinkamos naudojimui
aukštesniame, žemės ir žemesniame pagrindo lygyje. Tačiau Elemental™ neturėtų būti montuojamas tose vietose,
kur po pastato konstrukcija esantis pagrindas yra veikiamas gamtos veiksnių.
Apačioje klijuojamos Elemental™ grindų dangos yra nerekomenduojamas montavimui išorėje arba gamtos veiksnių
neveikiamose vietose.
Apačioje klijuojamas Elemental™ rekomenduojama naudoti ant tinkamai paruošto betono, medienos, metalo ir kitų
tinkamų pagrindų.
Prie darbo sąlygų pritaikykite grindų dangą, klijus ir darbo vietą. Elemental™ montuokite tik konstrukcijose, turinčiose
mikroklimato reguliavimą, kur 48 valandas prieš montavimą, visą montavimo laiką ir po jo nuolat laikosi 15 °C - 30 °C
(65 ° -85 °F) ir santykinė drėgmė yra 35% - 85%.
Pilnam klijų sukibimui ir išdžiūvimui nevaikščiokite ant Elemental™ 24 valandas po montavimo. Sumontavus,
Elemental™ grindų neplaukite penkias dienas.
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DARBO VIETOS TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS
Visų šiame dokumente išdėstytų ir atitinkamuose statybos kodeksuose ar nacionaliniuose teisės aktuose esančių
reikalavimų peržiūrai ir vietos sąlygų patikrinimui prieš grindų dangos montavimą suplanuokite apsilankymą montavimo
vietoje ir susitikite su generaliniu rangovu, architektu ir nekilnojamojo turto savininku. Grindų dangos montavimas
neturėtų prasidėti neįvertinus visos statybvietės sąlygų, neatlikus testų, neparuošus pagrindo ir neišpildžius visų sąlygų.
Prieš montuojant „Elemental™ grindų dangą reikia nedelsiant rasti defektus ir juos pašalinti. Dangos montavimas
reiškia visų sąlygų priėmimą!
1. Prieš pradedant bandymą darbo vietoje, pastato konstrukcija ar montavimo sritis turi būti visiškai užaigta. Langai,
durys, stogo danga, sienos ir kt. turi būti pilnai sutvarkytos.
2. Viduje bent 48 valandas prieš bandymą ir viso bandymo metu turi būti palaikoma 15 °C – 30°C (65 – 85 °F) ir 35%
– 85% santykinis drėgnumas.
3. Norėdami pasiekti pagrįstų rezultatų, bandymo metu suplanuokite, paruoškite ir apsaugokite bandymo vietas nuo
drėgmės.
4. Viso grindų pagrindo lygumas neturi būti didesnis nei 4 mm 3 metruose (3/16 colių 10 pėdų).

MEDŽIAGOS PRIĖMIMAS, TVARKYMAS IR LAIKYMAS
1. Gavę medžiagas, nedelsdami nuimkite nuo jų plėvelę ir patikrinkite, ar medžiagos nėra pažeistos, ar jos yra tinkamos formos
(gaminio numeris), spalvos, kiekio ir serijos numerio (-ių).
2. Nedelsdami praneškite apie neatitikimus.
3. Bendras sandėliavimas. Visas medžiagas laikykite plokščiai ir ant lygios vietos, o ant grindų padėtas, reguliuojamose
mikroklimato konstrukcijose, neveikiamose oro sąlygų vietose 15 °C - 30 °C (65 °F - 85 ° F). Nekraukite padėklų vieno ant kito.
4. Darbo vieta. Elemental™ medžiagas ir klijus 48 valandas prieš montavimą, visą montavimo laiką ir po jo laikykite pritaikytoje
darbo vietoje esant 15 °C - 29 °C (65 °F - 85 °F) ir 35% - 85% RH. Dėkite vieną ant kitos ne daugiau kaip 6 neatidarytas
dėžutės, mažiausiai 10 cm atstumu. Laikykite atokiau nuo šildymo ir aušinimo kanalų bei tiesioginių saulės spindulių. Jei
nuolatinis ŠVOK (oro kondicionavimas) dar neveikia, naudokite laikinas priemones nurodytam temperatūros ir santykinio oro
drėgnumo palaikymui.

GRINDŲ PAGRINDO PARUOŠIMAS
Elemental™ gali būti montuojamos ant medžio, betono, terazzo (mozaikinio betono), akmens ir daugelio kitų tinkamai
paruoštų grindų, įskaitant ir šildomas grindis. Kruopštus grindų paruošimas yra vienas pagrindinių veiksnių, užtikrinančių
puikų, išbaigtą Elemental™ grindų vaizdą. Šiame dokumente esančioje informacijoje pateikiamos bendros paruošimo
rekomendacijos įvairių tipų grindims. Visų medžiagų pasirinkimas, įskaitant drėgmės mažinimo sistemas, savaime
išsilyginančius mišinius, grindų taisymo gaminius, medienos paklotus ir bet kokius kitus pagalbinius gaminius, priklauso
nuo esamų sąlygų. Grindų paruošimo medžiagos turi būti naudojamos tiksliai laikantis gamintojo instrukcijų. Visos
garantijos ir garantijos, susijusios su bet kokio preparato ar papildomo produkto tinkamumu ir veikimu, priklauso tam
medžiagų gamintojui arba grindų rangovui, o NE Elemental™. Grindų montavimo rangovas, generalinis rangovas ir
(arba) konkretaus paruošimo dangos gamintojas atsako už nerekomenduojamų, netinkamų ar netinkamai paruoštų klijų,
hermetikų, reljefinių lygintuvų, taisymui skirtų, betono, gipso pagrindu pagamintų gaminių ir kitų panašių elementų
naudojimą.
„Elemental™ grindų dangai rekomenduojama naudoti tik pagrindinio paruošimo medžiagas (tokias kaip klijai, gruntai,
išlyginamasis mišinys ir kt.) iš pirmaujančių gamintojų, siūlančių visas išbandytas grindų paruošimo sistemas suderintas
su apačioje klijuojamomis Elemental™ LVT grindimis. Daugiau informacijos apie rekomenduojamus produktus ir
gamintojus rasite mūsų svetainėje (www.elementalbyaspecta.com).
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BETONINIS GRINDŲ PAGRINDAS
Visas betoninis grindų pagrindas, nepriklausomai nuo laiko ar lygio, turi būti tinkamai sukietėjęs, be drėgmės pertekliaus
ir paruoštas pagal naujausią BS 8203 versijos JK ir VOB C dalį, DIN 18365 Vokietijoje arba pagal visus kitus svarbius
Europos nacionalinius standartus. Betoninių grindų paviršius turi būti sausas, švarus, lygus ir struktūriškai kietas. Jis turi
būti be dulkių, tirpiklio, dažų, vaško, tepalo, riebalų, klijų likučių, klijų valiklių, plėvelę formuojančių kietėjimo junginių, į
silikatą prasiskverbiančių kietinimo junginių, sandarinimo, kietinimo ar atskiriamųjų junginių, šarminių druskų, perteklinės
angliarūgštės ar pieniškumo, pelėsio ir kitos pašalinės medžiagos, galinčios paveikti drėgmės išsisklaidymo iš betono
greitį.
Įsitikinkite, kad iš po betono pagrindo grindų nekyla drėgmė ir ar nėra hidrostatinio slėgio. Prieš montuojant, grindų
pagrindo drėgmės kiekis turi būti nustatytas ir, prireikus, pakoreguotas, užtikrinant, jog jis atitinka parametrus, nustatytus
atitinkamuose nacionaliniuose ir (arba) vietiniuose standartuose. Būtinas tinkamo apačioje klijuojamų Elemental™ LVT
grindų sumontavimas - tai sugeriantis grindų pagrindas ir lygūs bei glotnūs paviršiai. Prieš montuojant apačioje klijuojamą
grindų dangą, paprastai rekomenduojama naudoti išlyginamąjį 2,0 - 3,0 mm mišinį. Laikydamiesi galiojančių Europos,
nacionalinių ir vietinių standartų (Vokietija: DIN 18365 ir EN 1264-2), montuokite apačioje klijuojamą grindų dangą
patalpose su grindiniu šildymu. Darbinė grindų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 27 °C. Pritaikykite grindis, klijus ir
darbo vietą: Elemental™ montuokite tik gamtos reiškinius kontroliuojančiose patalpose, kuriose 48 valandas prieš
montavimą, visą montavimo laiką ir po jo nuolat palaikoma 15–30 °C (65–85 °F) temperatūra ir 35 – 85% RH.
Montuodami grindis, pritaikykite grindų dangą, klijus ir darbo vietą. Elemental™ montuokite tik konstrukcijose, turinčiose
klimato kontrolę, kuriose nuolat mažiausiai 48 valandas prieš, visą laiką ir nuolat po įdiegimo palaikoma nuo 15 °C iki 30
°C (65 °F - 85 ° F) temperatūra ir 35% -85% RH..
Pastaba. Neprilipus, atsakomybė už garantijas tenka junginio gamintojui, o ne Elemental™.

MEDINIS GRINDŲ PAGRINDAS
Elemental™ LVT rekomenduojama naudoti ant pakelto medienos pagrindo. Pakeltas medienos pagrindas turėtų būti
standartinės, dvisluoksnės konstrukcijos, kurio mažiausias bendras storis ne mažesnis kaip 1” (25 mm). Apdailos sluoksniui
naudokite mažiausiai 6 mm (¼ “) storio „pakloto klasės“ fanerą su visiškai nušlifuotu paviršiumi arba kitą paklotą, kuris yra
tinkamas ir reikalaujamas naudojimui pagal paskirtį. Visada vadovaukitės gamintojo montavimo instrukcijomis! Medinės
elastingoms grindims skirtos pakloto plokštės turi būti:
• Struktūriškai kietos;
• Specialiai suprojektuotos ir garantuotos elastingoms grindims;
• Mažiausiai 6 mm (¼ ”) storio;
• lygaus paviršiaus judėjimui išvengti;
• Atsparios įspaudimams;
• Be jokių medžiagų, sukeliančių grindų dėmėtumą.

KITI GRINDŲ PAGRINDAI (Keraminės plytelės ir t.t.)
Visada yra geriausia praktika ir rekomenduojama nuimti esamas grindis ir pradėti naujas grindis nuo pradinio pagrindo.
Pripažįstant, kad yra tam tikrų situacijų, kai tai neįmanoma, o esamos tinkamai paruoštos grindų dangos medžiagos,
tokios kaip terrazzo, marmuras, keraminės plytelės ar akmens plytelės, gali būti tinkamas Elemental™ pagrindas.
Pastaba. Ruošiant šiuos pagrindus, reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Dėl tinkamų medžiagų pasirinkimo, reikalavimų
naudojimui ir informacijos apie garantiją visada pasitarkite su pagrindo paruošimo medžiagos tiekėju! Už pagrindo
paruošimo medžiagos įvertinimą, nustatymą ir pasirinkimą, kartu su naudojimu ir produkto efektyvumu, atsako
aplikatorius ir paruošimo medžiagos tiekėjas.
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NEPATVIRTINTI PAGRINDAI
Nuimkite žemiau išvardytas grindis ir skaitykite atitinkamą „Bendrųjų sąlygų“ poskyrį „Betoninių grindų“ ir „Medinių grindų“
skyriuose. Prieš montuodami apačioje klijuojamas Elemental™ grindis, pašalinkite senus klijus. Surinkite lipnius ir
nupjautus likučius. Už bet kokias su išvaizda ar eksploatacinių savybių atlikimą susijusias grindų dangos problemas
atsako grindų rangovas ir (arba) grindų pagrindo gamintojas. Nepatvirtinti pagrindai, tai:
•
Asfalto plytelės, kilimai, cementinių plytelių atraminės plokštės, medžio drožlių plokštės, vinilo lakštai, visos
plaukiojančios grindys, stiklinės plytelės, medžio drožlių plokštės, kietmedis, kietmedžio pagrindu pagaminta
kietmedžio danga.

GRINDINIS ŠILDYMAS (specialios aplinkybės)
Šilumą skleidžiančios. Apačioje klijuojamas Elemental™ grindis galima sumontuoti ant grindinio šildymo sistemų.
Spinduliuojančios šildymo sistemos turi būti idealiai išlietos ne žemiau 65 - 75 mm betono plokštės paviršiaus ir šildymas
turėtų veikti bent 2 savaites prieš montuojant Elemental™ grindis. 48 valandas prieš, visą laiką ir 72 valandas po
įrengimo šilumą skleidžiančios šildymo sistemos temperatūrą nustatykite iki 20 °C (68 °F). Šilumą skleidžianti šildomų
grindų temperatūra gali būti palaipsniui didinama praėjus 72 valandoms po montavimo, tačiau paviršiaus temperatūra
niekada neturėtų viršyti 30 ° C (85 ° F).
Pastaba. Patvirtinimui, rekomendacijoms ir geriausių rezultatų pasiekimui kreipkitės į savo grindų šildymo ir (arba) grindų
paruošimo medžiagų gamintoją.

MONTAVIMAS
BENDROJI INFORMACIJA
Prieš pradėdami montavimo darbus, patikrinkite, ar medžiaga yra tinkamo modelio, spalvos, kiekio ir eilės numerių ir
įsitikinkite, kad naudojimo sritims buvo pasirinkti tinkami klijai. Be to, patvirtinkite, kad visi reikalavimai prieš montavimo
darbus, kaip aprašyta likusioje šio skyriaus dalyje, buvo tinkamai įvykdyti. Grindų montavimo pradžia rodo dabartinių
grindų sąlygų priėmimą ir visišką atsakomybę už atliktus darbus.

EILĖS NUMERIŲ IR PAGAMINIMO DATOS TIKRINIMAS
Kiekvienos dėžutės trumpajame gale raskite eilės numerį ir patikrinkite, ar visa jūsų darbui skirta medžiaga yra su tos
pačios eilės numeriu. Nedideli to paties eilės atspalvio variantai prisideda prie natūralios Elemental TM išvaizdos.
Siekdami išvengti pastebimų atspalvių variantų, dideliuose plotuose nemontuokite medžiagos su skirtingais eilės
numeriais.
Norėdami nustatyti pagaminimo datą, ant trumpojo dėžutės galo suraskite eilės numerį. Tai kableliais atskirtas aštuonių
skaitmenų skaičius.
Pavyzdžiui:
PARTIJOS NUMERIAI / PAGAMINIMO DATA
2020,07,01
Metai mėnuo diena
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Bent 48 valandas prieš montavimą plyteles (laikykite dėžutes plokščias), klijus, darbo vietą ir grindų pagrindą
laikykite aplinkos sąlygose stabiliai išlaikant 15 °C - 30 °C (65 °F - 85 °F) temperatūrą, 35% - 85% RH.
Patikrinkite, ar ploto įrengimui yra pakankamai Elemental™ grindų ir klijų. Prieš montuodami patikrinkite, ar
medžiagoje nėra matomų defektų. Pradėjus grindų montavimą pripažįstama, kad medžiagos yra priimtinos.
Įsitikinkite, kad montuojami paviršiai yra visiškai švarūs, sausi ir lygūs, taip pat visi reikalingi pagrindo paruošimo
darbai buvo tinkamai užbaigti ir dokumentais patvirtinti.
Atlikite galutinį grindų pagrindo patikrinimą.
Apsaugokite gretimas darbo vietas ir gatavus paviršius nuo pažeidimų, galinčius atsirasti gaminio montavimo metu.
Elemental™ turėtų būti paskutinė montuojama medžiaga, kiti darbai neturėtų trukdyti montavimo ir klijavimo
darbams, tokiu būdu nepažeidžiant grindų dangos.
Elemental™ gamina lentų, stačiakampio ir kvadrato formos plyteles. Montuokite plyteles, einančias ta pačia kryptimi
(viena ant kitso ar laipsnišku raštu), pasuktas ketvirčiu arba kaip nurodė architektas. Elemental™ lentų formos
grindys turi būti su smeiginėmis arba ne mažesnėmis kaip 15 cm (6 ”) sąlaidomis ir laipsniškai montuojamos,
sukuriant atsitiktinę išvaizdą, išvengiant galinių jungčių išlyginimo. Elemental™ gali būti išdėstytos lygiagrečiai arba
įstrižai patalpos ar pagrindinės sienos. Nustatant, kaip bus montuojamos Elemental™, reikia atsižvelgti į išdėstymą,
kur maketą nurodo architektas, dizaineris ar galutinis vartotojas (žr. Architektūrinius brėžinius).
Nustatykite vidurio linijas ir montavimo subalansavimui apibrėžkite pradinį tašką, priešingose kambario pusėse
turėdami vienodą plytelių plotį. Tai galima palengvinti matuojant arba bandymui klojant plyteles be klijų ir žymint
pagrindines linijas.
Šlapias klojimas. Kambario išdėstymas turi būti atliktas taip, kad būtų galima montuoti visas grindis dirbant nuo ką tik
sumontuotų plytelių. Tai neleis plytelėms pasislinkti, sumažins klijų pasislinkimą ir neleis šlapiems klijams ištekėti ir
patekti ant plytelių paviršiaus. Tai galima pasiekti užfiksavus kreida nubrėžtas darbo zonų sukūrimo linijas, kurios
būtų ne platesnės nei patogus pasiekiamumas ranka, ir plytelių ar lentų pločio kartotiniai. Montavimo metu
periodiškai patraukite plyteles ar lentas ir patikrinkite, ar klijai neužbėga ant pagrindo.
Tinkamai atlikus visus paruošiamuosius darbus, įskaitant plytelių pjaustymą (jei taikoma), tęskite montavimą. Prieš
montuodami patikrinkite, ar plytelės neturi kokių nors vizualių defektų. Grindų dangos montavimas reiškia medžiagų
priėmimą.
Naujai sumontuotų grindų apsauga. Kol klijai sukietėja, naujai sumontuota grindų danga turi būti apsaugota, taip
pat ji turi būti apsaugota nuo kitų darbų pažeidimų. Ankstyvas vaikščiojimas, taip pat taškinės ar riedėjimo apkrovos
gali sukelti plytelių pasislinkimą, klijų pasislinkimą ar tarp ryšio tarp klijų ir plytelių ar pagrindo nutraukimą.
Visada pradėkite nuo švarios darbo vietos. Prieš montuojant Elemental™, visi darbai turi būti užbaigti. Prieš
montuodami atidžiai patikrinkite ar kiekvienoje lentoje ar plytelėje nėra defektų ir nemontuokite pažeistos medžiagos.
Prieš montuodami būtinai patikrinkite eilės numerius / gamybos datas.
SVARBU. Visos klijuojamos Elemental™ grindys po montavimo turi būti suvoluotos mažiausiai 50 kg volu. Vietomis,
kurių negalima pasiekti 50 kg volu, naudokite rankinį volą.

7 | ĮSIGALIOJO 2020-09-01 | 2 PERŽIŪRA

+31 (0) 88 1662500 | ELEMENTALBYASPECTA.COM

DRYBACK
MONTAVIMO VADOVAS

VINILINIŲ ELEMENTAL™ PLYTELIŲ MONTAVIMAS
Kai kurių Elemental™ gaminių gale yra krypties rodyklės. Norint išvengti atspalvio, spalvos ar blizgesio pokyčių,
Elemental™ plytelės turėtų būti montuojamos taip, kad rodyklės būtų nukreiptos ta pačia kryptimi. Elemental™ lentos gali
būti montuojamos atsitiktinai (nesirūpinant rodyklės kryptimi). Tai suteiks daugiau įvairumo įrengtų grindų vaizdui (1
paveikslas).

1 paveikslas

1 ŽINGSNIS. PADALINKITE KAMBARĮ KVADRATAIS
Sudalinkite kambarį kvadratais, suraskite vieno kambario galo centrą. Raskite tą
patį tašką kitoje galinėje sienoje. Kreida tarp šių taškų nubrėžkite liniją,
pažymėdami ant grindų vidurio liniją. Tada išmatuokite pagal šią vidurio liniją ir
raskite kambario vidurį. Centriniame taške per kambarį pažymėkite liniją tiksliai
stačiu kampu į pirmąją liniją. (2 paveikslas)

2 paveikslas

2 ŽINGSNIS. IŠLAIKYKITE KAMBARIO BALANSĄ
Pirmosios ir paskutinės plytelių dydžiui nustatyti išmatuokite arba nuo vidurio linijos
iki šoninės sienos be klijų uždėkite plytelių eilę. Jei gaunama kraštinė yra per maža
bet kuria kryptimi, perkelkite plytelių eilę per pusę plytelių pločio ir užfiksuokite naują
liniją. Tai tampa nauja jūsų pradžios linija. (Žr. 2 paveikslą).
PATARIMAS. Naudodami kambario matmenis apskaičiuokite pirmosios plytelės
dydį klojant be klijų (sausai). (3 paveikslas)

3 paveikslas

16 17
15 10 9 18
14 11 4 5 8 19
13 12 3 2

1

6

7 20

3 ŽINGSNIS. PLYTELIŲ MONTAVIMAS
Nustačius išdėstymą ir užfiksavus vidurio liniją, paskleiskite klijus ir sumontuokite
grindis, kaip nurodyta žemiau, uždedant dangą sausai ar šlapiai. (4 paveikslas)

4 paveikslas
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VINILINIŲ ELEMENTAL™ LENTŲ MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS. PADALINKITE KAMBARĮ KVADRATAIS
Sudalinkite kambarį kvadratais, suraskite vieno kambario galo centrą. Raskite tą
patį tašką kitoje galinėje sienoje. Kreida tarp šių taškų nubrėžkite liniją,
pažymėdami ant grindų vidurio liniją. Tada išmatuokite pagal šią vidurio liniją ir
raskite kambario vidurį. Centriniame taške per kambarį pažymėkite liniją tiksliai
stačiu kampu į pirmąją liniją. (A paveikslas)

A PAVEIKSLAS

2 ŽINGSNIS. IŠLAIKYKITE KAMBARIO BALANSĄ
Pirmosios ir paskutinės plytelės dydžio nustatymui išmatuokite arba be klijų
uždėkite plytelių eilę nuo vidurio linijos iki šoninės sienos. Jei gaunama kraštinė yra
per maža bet kuria kryptimi, perkelkite plytelių eilę per pusę plytelių pločio ir
užfiksuokite naują liniją. Tai bus nauja jūsų pradžios linija. (Žr. 2 paveikslą)
PATARIMAS. Naudodami kambario matmenis apskaičiuokite pirmosios plytelės
dydį klodami be klijų (B paveikslas)
Atskiromis eilutėmis

B PAVEIKSLAS

3 ŽINGSNIS. PLYTELIŲ MONTAVIMAS
Nustačius išdėstymą ir užfiksavus vidurio liniją, paskleiskite klijus ir sumontuokite
grindis, kaip nurodyta žemiau, uždedant dangą sausai ar šlapiai. (C paveikslas)

Piramidė
C paveikslas

BENDROJI PASTABA. Naudokite tik rekomenduojamus klijus, kurie yra patvirtinti ir garantuoti naudojimui su apačioje
klijuojamos grindimis Elemental™. Sukibimo išsiliejimai, atsirandantys dėl nerekomenduojamų klijų naudojimo, nėra
pagrįsti. Visos garantijos, susijusios su bet kurio Elemental™ nerekomenduojamo gaminio tinkamumu ir
eksploatacinėmis savybėmis, priklauso medžiagų gamintojui arba montavimo rangovui, o NE Elemental™. Už grindų
dangos ir klijavimo problemas, kylančias dėl nerekomenduojamų, netinkamų ar neteisingai paruoštų klijų, hermetikų,
reljefinių išlyginimo prietaisų, taisymo priemonių, betono, gipso pagrindu pagamintų gaminių ir kitų panašių gaminių
naudojimo, atsako konkretaus grindų dangos gaminio montuotojas ir (arba) gamintojas.
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Priežiūra ir aptarnavimas
KLIJUOJAMOS ELEMENTAL™ GRINDYS. BENDROJI PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Apačioje klijuojamos Elemental™ grindys gaminamos iš aukštos kokybės dangos, kuri galutiniams vartotojams suteikia
geresnes priežiūros savybes ir galimybes. Visoms grindų dangoms reikia tam tikros priežiūros ir daugelio problemų
galima išvengti, joms dar neatsiradus. Naudojimo sritis, judėjimo tipas ir judėjimo dažnis ant grindų nulems reikalingos
priežiūros tipą ir dažnumą. Tinkama priežiūra ir aptarnavimas yra būtina sąlyga norint išlaikyti jūsų Elemental™ grindis
patraukliomis ir saugiomis. Šios rekomendacijos padės išlaikyti Elemental™ grindų išvaizdą ir prailginti jų tarnavimo
laiką.

Geriausia grindų priežiūros praktika
•
Kasdien valykite arba siurbkite grindis; naudokite tik dulkių siurblius be stovo.
•
Apsaugokite grindis nuo prineštų nešvarumų ir smėlio, naudodami kilimėliais prie visų išorinių įėjimų.
•
Venkite kilimėlių su guminiais paklotais, nes tam tikri gumos junginiai gali visam laikui nudažyti vinilą.
•
Siekdami išvengti įlenkimų ir įbrėžimų, po sunkių baldų ar prietaisų kojoms padėkite stiklus, veltinį ar kitus
netepančius padelius su plokščiu apatiniu paviršiumi, ne mažesniu kaip 5 cm (2“) pločio. Aprūpinkite biuro kėdes su
ratukais ir kitus judančius baldus su plataus paviršiaus, nedažančiais grindiniais ratukais, kurių skersmuo yra bent 5
cm. Nuimkite mažo skersmens kaiščius nuo tiesių kėdžių kojų ir pakeiskite jas metaliniais arba veltinio kaiščiais,
kurių atraminiai paviršiai yra ne mažesni kaip 2 cm (1“) skersmens.
•
Grindų apsaugai nuo pažeidimų, kuriuos gali sukelti sunkių įrenginių ar prietaisų judėjimas, visada naudokite tinkamą
įrangą.
•
Ant Elemental™ elastingų grindų niekada nenaudokite grubesnių nei 3M ekvivalento raudonų valymo pagalvėlių ar
šepečių (žr. Skyrių „Techninės priežiūros procedūros“).
•
Apsaugokite grindis nuo nudegimų. Degantys cigarečių, degtukų ar kitų itin karštų daiktų žėrintys galai gali pakenkti
Elemental™ grindims.
•
Neužpilkite grindų ir nepalikite ant jų stovinčio vandens.
•
Naudokite tik rekomenduojamas valymo ir priežiūros priemones (pvz., Dr. Schutz), nes jos skirtos prabangių vinilinių
plytelių (LVT) grindims su uretano dangomis.
•
Visos Elemental™ grindys yra atsparios dėmėms ir jų neveikia dažniausiai pasitaikantys išsiliejimai. Bet kokį
išsiliejusį skystį reikia nedelsiant išvalyti. Kuo ilgiau išsiliejusios medžiagos paliekamos ant grindų, tuo didesnė rizika
visam laikui nusidažyti grindimis.
•
Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio. Vidurdienio saulės valandomis rekomenduojama naudoti
užuolaidas ar žaliuzes. Ilgai veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, spalva gali pasikeisti, o dėl per didelės
temperatūros plytelės ar lentos gali išsiplėsti.

Priežiūra
Sauga. Šlapiai valydami grindis, visada naudokite tinkamus ženklus ir drauskite vaikščioti, kol grindys visiškai išdžius.
Visada būkite atsargūs ir laikykitės gamintojo saugos instrukcijų
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PRIEŽIŪROS GALIMYBĖS BE POLIRAVIMO / ŠLIFAVIMO
A) Pradinė naujai įrengtų grindų priežiūra
1. Prieš šlapią grindų valymą leiskite klijams kietėti mažiausiai 48 valandas.
2. Visų nešvarumų, dulkių, žvyro ir šiukšlių pašalinimui kruopščiai nušluokite, nušluostykite dulkes arba išsiurbkite
grindis (be plastiko strypų su sparnuote).
3. Visus išdžiūvusius klijų likučius nuo paviršiaus šalinkite neutraliu valikliu arba vaitspiritu, užpilto ant švaraus,
nepūkuoto audinio. Neleiskite, kad ant vinilo būtų užpiltas per didelis tirpiklio kiekis, kuris galėtų įsiskverbti į grindų
jungtis. NIEKADA NEPILKITE TIRPIKLIO TIESIAI ANT GRINDŲ.
4. Nuplaukite grindis drėgnu valikliu.
5. Jei reikia, grindis nušveiskite naudodami automatinį šveitiklį arba rotacinę mašiną (175 aps./min. ar mažiau)
tinkamu praskiedimo santykiu naudodami neutralų valiklį ir atitinkamą šveitimo šepetį ar kempinėlę. Įdėkite
amortizatorių su 3M ekvivalento raudonu arba baltu šveitimo įklotu ir apdorokite grindis tirpalu.
6. Kruopščiai nuplaukite visas grindis švariu, gėlu vandeniu. Nešvarius likučius pašalinkite drėgno valymo siurbliu
arba švaria šluoste ir leiskite grindims visiškai išdžiūti.

KASDIENĖ / ĮPRASTA PRIEŽIŪRA
1. Nuvalykite nešvarumus, žvyrą, smėlį ir kitus teršalus nuo grindų (jei reikia) įėjimo kilimėlių.
2. Viso purvo, žvyro, dulkių ir šiukšlių, kurios gali prilipti ir sugadinti grindų paviršių, pašalinimui kruopščiai nušluokite,
nušluostykite dulkes arba išsiurbkite grindis (be plastiko strypo),.
3. Išsiliejimus reikia nedelsiant išvalyti. Valykite naudodami neutralų valiklį ir mikropluošto arba pageidaujamą
šluostę.
4. Reguliariai (rekomenduojama - kasdien) drėgnu būdu šluostykite grindis naudodami neutralų valiklį.

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA
1. Jei reikia, grindis šveiskite naudodami automatinį šveitiklį arba rotacinę mašiną (175 aps./min. ar mažiau) su
neutraliu valikliu, tinkamu praskiedimo santykiu. Įdėkite buferį su 3M ekvivalentu raudonu arba baltu šveitimo įklotu ir
padenkite grindis tirpalu.
2. Kruopščiai praplaukite visas grindis šviežiu, švariu vandeniu. Nešvarius likučius pašalinkite šlapiu siurbliu arba
švaria šluoste ir leiskite grindims visiškai išdžiūti

Automatiniai šveitikliai. Automatiniai šveitikliai yra „stumiamo“ ir „važiuojamo“ stiliaus, kai kurie yra kompaktiški sunkiai
pasiekiamoms vietoms aplink įrangą ar fiksuotoms sėdynėms. Automatiniai šveitimo įrenginiai yra efektyvūs, saugūs ir
ekonomiški, todėl sutaupoma daug laiko, palyginti su grindų priežiūros šluotelėmis ir kibiro metodu.

ERME biuras
ASPECTA™ BV | Argon 37a | 4751XC Oud Gastel | Olandija
Tel. +31 (0) 88 1662500 | info@aspectaflooring.com
APAC biuras
ASPECTA APAC P/L | Asia Pacific Office | Unit 9, 337 Bay Rd. 3192
Cheltenham, Victoria | Australija | Tel. +61 (0) 41 2368067
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