LĪMĒJAMĀS VINILA GRĪDAS
UZSTĀDĪŠANAS GALVENĀ INFORMĀCIJA
Tālāk ir sniegti norādījumi par luksusa vinila grīdas seguma ielīmēšanu.
Lūdzu, rūpīgi ievērojiet šos norādījumus, lai nodrošinātu veiksmīgu šī
izstrādājuma uzstādīšanu. Pirms uzstādīšanas rūpīgi pārbaudiet visu materiālu.
Uzmontētais grīdas segums ir bojāts, to nesegs garantija vai darbaspēka
izmaksas, kas saistītas ar noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu.
Pirms uzstādīšanas ir jāveic un jāreģistrē visi mitruma testi. Rezultāti nedrīkst
pārsniegt līmes ražotāja specifikācijas. Ievērojams skaits instalācijas kļūmju
tirgū šodien ir saistītas ar mitruma problēmām.
Šis produkts ir jāuzglabā darba vietā bez jebkādiem elementiem. Šim
izstrādājumam ir jāpierod pie kondicionētās temperatūras iekšpusē, un tas
jātur vismaz 20°C (68°F) temperatūrā pirms uzstādīšanas, tās laikā un pēc tā
vismaz 48 stundas. Pirms uzstādīšanas darba vieta ir jāiztīra un jāsagatavo.
Pirms ieklāšanas ir jāveic visi sagatavošanas darbi uz pamatnes un jāļauj tiem
nožūt.
Pārbaudiet kastītes un pārbaudiet, vai produkts ir pareizs un tam ir
vienāds partijas un partijas numurs. Ja partijas vai partijas numurs ir atšķirīgs,
samaisiet produktu no vairākām kastēm, lai samazinātu toņu atšķirības. Ja
izstrādājums izskatās nepareizs, nekavējoties pārtrauciet uzstādīšanu un
sazinieties ar vietējo mazumtirgotāju.
NEDRĪKST: Uzstādiet produktu ar redzamu defektu. Šis produkts ir ražots
atbilstoši augstas kvalitātes pārbaudes standartiem, bet kastītēs dažkārt var
būt bojāts produkts. Ja pamanāt pārmērīgu defektu, nekavējoties pārtrauciet
uzstādīšanu un sazinieties ar vietējo mazumtirgotāju. Ražotājs nav atbildīgs par
vizuāli bojātiem materiāliem.

SAGATAVOŠANA
Pareiza pamatgrīdas sagatavošana un piemērota apakšslāņa uzstādīšana
ir būtiska, lai darbs noritētu bez problēmām. Nelīdzenas vai raupjas
pamatgrīdas virsmas būs redzamas (vai telegrāfs) uz šī izstrādājuma virsmu un
var padarīt augstas vietas jutīgākas pret pārmērīgu nodilumu. Pirms
uzstādīšanas uzsākšanas, lūdzu, noņemiet visus pamatgrīdas nelīdzenumus, kas
ir virs 1 mm augsti un 200 mm (8”) gari.
KOKA GRĪDAS
Koka pamatgrīdām jābūt stingrām, stabilām un piekārtām vismaz 450
mm (18”) virs zemes. Jānodrošina atbilstoša šķērsventilācija, un rāpuļtelpas
zemei jābūt pārklātai ar piemērotu tvaika barjeru.
Neuzstādiet šo izstrādājumu virs koka pamatnes, kas atrodas tieši virs
betona pamatnes vai gulšņu sistēmas.
Koka grīdas grīdas jāpārklāj ar vismaz 6 mm (1⁄4”) biezu saplākšņa paneli, lai
nodrošinātu veiksmīgu uzstādīšanu. Apstiprinātajam panelim ir jānodrošina
gluda un vienmērīga virsma šī izstrādājuma uzstādīšanai. Neuzstādiet šo
izstrādājumu virs skaidu plātnes, skaidu plātnes vai pārslu plātnes. Saplākšņa
paneļiem jābūt viegli saspiestiem vienam pret otru, nevis piespiedu kārtā.
Paneļu gala savienojumiem jābūt nobīdītiem vismaz par 400 mm (16”). Sāciet
uzstādīšanu vienā stūrī un strādājiet pa diagonāli pāri grīdai.
Saplākšņa uzstādīšanai neizmantojiet parastās tērauda naglas, naglas ar
cementa pārklājumu vai dažas naglas ar sveķu pārklājumu. Nav ieteicams līmēt
saplākšņa paneļus, jo ir zināms, ka dažas uz šķīdinātāju bāzes veidotas līmvielas
notraipa vinila grīdas segumus. Naglām jābūt sakārtotām un ne vairāk kā
100 mm (4”) attālumā viena no otras pa perimetru un ne vairāk kā 10 mm
(3/8”) no malām.
Visi virsmas nelīdzenumi (piemēram, āmura iespiedumi) ir jāaizlāpa un
jāizlīdzina.
BETONA GRĪDAS
Betona pamatgrīdām jābūt stingrām, sausām un gludām. Putekļus,
netīrumus, šķīdinātājus, krāsu, vasku, taukus, eļļu un citus svešus materiālus
jānotīra. Pirms uzstādīšanas jaunām betona plātnēm jāļauj pilnībā nožūt. Visas
betona pamatnes ir jāpārbauda attiecībā uz mitrumu un sārmainību. Betona
pamatgrīdām mitruma saturam jābūt mazākam par 2,5%, bet anhidrīta grīdām
- mazākam par 0,5%. Neuzstādiet virs grīdas, kuras mitruma emisija pārsniedz

2,42 kg/100 m2 (5 mārciņas/1000 pēdas2) 24 stundās, veicot kalcija hlorīda
testu.
Tāpat kā koka pamatnes sistēmās, visi virsmas nelīdzenumi ir jāaizlāpa un
jāizlīdzina.
Uzstādīšana virs betona grīdām ar starojuma apkures sistēmu ir atļauta,
ja grīdas temperatūra nevienā vietā nepārsniedz 27°C (81°F). Apkures sistēmai
jābūt ieslēgtai, lai novērstu atlikušo mitrumu.
Esošais elastīgais grīdas segumsŠo izstrādājumu nav ieteicams uzstādīt uz
citiem esošajiem elastīgajiem grīdas segumiem.
BRĪDINĀJUMS
Esošo elastīgo grīdas segumu, pamatnes vai oderes filcu neslīpējiet,
neskrāpējiet, nespridziniet vai mehāniski pulveriet. Šie izstrādājumi var saturēt
azbesta šķiedras, kuras nav viegli identificēt. Izmantojot iepriekš minētās
neieteiktās procedūras azbestu saturošiem materiāliem, var rasties azbesta
putekļi. Azbesta putekļu ieelpošana var izraisīt vēzi vai citus nopietnus miesas
bojājumus.
Galīgā atbildība ir uzstādītājam par pamatgrīdas stāvokļa apstiprināšanu.
UZSTĀDĪŠANA UN
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Izvēlieties atbilstošu līmi atbilstoši konkrētiem pamatgrīdas un dēļu
veidiem. Ar apstiprināto/atbilstošo līmi uzklājiet 1/16” (1,5 mm) platu, 1/16”
(1,5 mm) dziļu, 1/16” (1,5 mm) kvadrātveida zobaino špakteļlāpstiņu. Novelciet
krīta līniju, lai sadalītu telpu daļās. Sāciet uzklāt līmi krustojumā un izklājiet
atbilstošu daudzumu.
SLAPJAIS KOMPLEKTS
Izklājiet līmi plānā vienmērīgā kārtā. Katra sekcija nedrīkst būt lielāka par
vietu, kuru var viegli noklāt ar grīdu, ir aptuveni 20 minūtes normālos
apstākļos: 21°C (70°F) un 40% mitrums. Pagaidiet dažas minūtes, lai līme
pieliptu, pēc tam nekavējoties uzlieciet dēļus, kamēr līme vēl ir mitra, pirms tā
pārklājas vai izžūst. Stingri novietojiet dēli līmē, neslīdot, un periodiski
pārbaudiet, vai vismaz 90% līmes raksta ir pārnesti uz flīzes aizmuguri.
Izmantojiet lielu flīžu griezēju vai grieznes un fiksēšanas tehniku, lai
piestiprinātu dēļus vai flīzes ap apmali.

SAUSAIS KOMPLEKTS
Izklājiet līmi plānā vienmērīgā kārtā. Ļaujiet līmei nožūt, līdz tā maina
krāsu un, pieskaroties, nepāriet uz pirksta. Sausā līme ir ļoti lipīga. Uzmanīgi
ieklājiet flīzes sausās līmes pozīcijā, jo to būs grūti izdarīt
bīdiet flīzi. Katru daļu nekavējoties pēc pabeigšanas izrullējiet ar 45 kg
(100 mārciņas) trīs sekciju veltni. Pārrullējiet visu grīdu pēc vienas vai divām
stundām, pēc tam vēlreiz pēc uzstādīšanas abos virzienos.
Nekavējoties noņemiet lieko līmi ar ziepjūdeni. Izžuvušo līmi ir grūti noņemt.
Nosedziet visas atklātās malas. Uzstādiet koka vai vinila apavu/segas līstes gar
sienām, skapja purngalu sitienus utt. Uzstādiet pārejas līstes un blīvējumus gar
vannām, tualetēm utt. Izžuvušajai līmei jāizmanto apstiprināts neuzliesmojošs
tīrīšanas līdzeklis vai šķīdinātājs. Nemazgājiet un neapstrādājiet grīdu vismaz 48
stundas pēc uzstādīšanas. Pēc 48 stundām samitriniet mopu, lai noņemtu
virsmas netīrumus.
PĒC UZSTĀDĪŠANAS
APKOPE UN UZTURĒŠANA
Profilaktiskā apkope prasa tīrus aizsargpaklājus visu durvju priekšā, kas
ved uz ārpusi. Tas palīdz ierobežot smilšu un smilšu daudzumu, kas nokļūst uz
vinila grīdām. Smiltis ir jebkura grīdas seguma lielākais ienaidnieks. Turklāt, ja
savā virtuvē uzstādījāt dēļus, izlietnes priekšpusē novietojiet paklāju, lai
notvertu izšļakstījumus un šļakatas. Ja paklājs izmirkst, tas ir jānoņem un jāļauj
nožūt.
Uzstādiet atbilstošus grīdas aizsargus mēbeļu kājām, ko izmanto uz vinila grīdas
seguma. Aizsargi ļaus krēsliem viegli pārvietoties pa grīdu, nesaskrāpējot vai
nesaskrāpējot. Regulāri notīriet aizsargus, lai noņemtu jebkādus graudus, kas
varētu būt iegulti.
Lai jūsu grīda izskatītos vislabākajā veidā, bieži noslaukiet putekļus vai
sūciet grīdu. Neizmantojiet jebkāda veida sadzīves putekļu apstrādes
ķimikālijas, jo tas var padarīt grīdu gludu vai blāvu. Ja nepieciešams, vienkārši
noslaucīt grīdu. Nelejiet ūdens spaiņus uz grīdas, lai notīrītu to, un
neizmantojiet pārmērīgu ūdeni. Tas var sabojāt jūsu apakšgrīdu.
Neļaujiet mājdzīvniekiem ar nenogrieztiem nagiem staigāt pa vinila grīdu. Tas
var izraisīt smagus virsmas skrāpējumus.
Regulāri veicot apkopi, pēc iespējas ātrāk ir jānotīra izlijušais ēdiens. Izvairieties
no skābiem vai abrazīviem universālajiem tīrīšanas līdzekļiem, pulverveida
tīrīšanas līdzekļiem, eļļas ziepēm, trauku mazgāšanas līdzekļiem un putekļu
tīrīšanas līdzekļiem.

Apavu pēdas un skrāpējumus var noņemt, veicot tīrīšanu ar neabrazīvu
universālu tīrīšanas līdzekli un neabrazīvu beršanas spilventiņu. Regulārus
sadzīves netīrumus var notīrīt ar mitru tīrīšanu ar siltu ziepjūdeni. Pirms
tīrīšanas vienmēr nosūciet un izsūciet vinila grīdu.
Ja nejauši rodas dziļi skrāpējumi, var būt nepieciešams nomainīt atsevišķus
dēļus. Vienmēr saglabājiet kādu papildu produktu šim gadījumam. Lai
nomainītu, ar nazi sagrieziet dēli pa diagonāli un pārliecinieties, ka nesabojājat
blakus esošos dēļus. Pavērsiet fēnu apmēram 100 mm (4 collas) no flīzes centra
apmēram 45 sekundes vai līdz tas ir pieskaroties karsts. Uzlieciet dēli, sākot no
vidus. Var būt nepieciešams vairāk siltuma, lai apstrādātu gabalu. Izlīdziniet
pamatgrīdas virsmu (var taupīgi izmantot grīdas lāpīšanu vai izlīdzinošo
maisījumu un atkārtoti uzklāt līmi. Izvairieties no smagas mēbeļu pārvietošanas
uz tikko uzstādītas grīdas vismaz 24 stundas. Izvairieties no pārmērīga
karstuma un gaismas iedarbības, kas izraisīs produkta degradāciju.

