
                                                                        
 

 

 

 

 

 

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA DAUDZSLĀŅU 

CIETĀ VINILA GRĪDA AR VALINGE 5G CLICK 

(SKUJIŅAS RAKSTS) 

 
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS 
 

KONDICIONĒŠANA 

 

Uzglabājiet savu daudzslāņu stingro vinila grīdu tajā pašā telpā, kur tiek veikta 

uzstādīšana vismaz 48 stundas pirms uzstādīšanas. Šajā laikā grīdas dēļi 

jāpaliek kartona kārbā un jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas. Telpas 

temperatūra jāuztur no 18° līdz 27°C (65° un 80°F) un mitrums starp 30-50%. 

Ieteicams arī pārgriezt kartona kārbu īsajā pusē, lai nodrošinātu gaisa plūsmu 

kastes iekšpusē. 

 

SAGATAVOŠANA 

 

• Pārliecinieties, vai apakšgrīda ir gluda, līdzena, sausa, tīra un cieta. Pirms 

uzstādīšanas ir jānoņem visas līmes paliekas vai paklāja skavas. 

• Daudzslāņu cieto vinila grīdas segumu var uzstādīt tieši uz betona (vai 

anhidrīta) pamatnes un uz lielākās daļas esošo cieto grīdas segumu, ja tie ir 

gludi, plakani, sausi, tīri un cieti. Neuzstādiet virs paklāja vai citām mīkstām 

pamatgrīdām. 

• Pamatgrīdām jābūt līdzenām ar pielaidi 2 mm (1/16”) 1 m (4 pēdu) laidumā. 

Jebkurš nelīdzenums, kas pārsniedz 2 mm (1/16”), ir jānoslīpē vai jāizlīdzina ar 

grīdas izlīdzinātāju. Tukšumi vai izciļņi pamatgrīdā neļaus dēļiem pareizi 

nofiksēties. 

• Keramikas flīzes jāpadara gludas, uzklājot cementa pārklājumu, piemēram, 

lāpīšanu vai izlīdzinošo maisījumu, lai izlīdzinātu javas šuves. 



• Lai gan daudzslāņu cietais vinila grīdas segums ir ūdensizturīgs, to nedrīkst 

izmantot kā mitruma barjeru. Pirms daudzslāņu stingrā vinila grīdas seguma 

ieklāšanas jūsu pamatgrīdai jābūt pilnībā sausai (mitruma pakāpe <2,5% betona 

pamatnei, <0,5% anhidrītam). Mitrums nesabojās produktu, bet gan to 

var iekļūt mājas sienās un struktūrā. Ieteicams arī lietot 

tvaika barjeras plēve. 

• Galīgā atbildība par to, vai pamatne ir labi sagatavota un sausa 

pietiekami daudzslāņu stingra vinila grīdas seguma uzstādīšanai ir ar grīdu 

pārklājuma uzstādītājs. Ieteicams izmantot sertificētus grīdas ierīkotājus. 

• Lielākā ieteicamā uzstādīšanas platība ir 300 m2 (3000 ft2). Ieteicams 

izmantot 8 mm (5/16”) izplešanās spraugu vietās, kas garākas/platākas par 20 m 

(65 pēdām) un durvju atverēs, īpaši, ja ir temperatūra 

atšķirības starp jomām.  

 

UZSTĀDĪŠANAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 

• Katrā kastē ir A un B dēļi. A dēļu daudzums ir vienāds ar B dēļu daudzumu 

katrā kastē. Tālāk varat atrast A un B dēļa attēlu. 

 

 

 
 

 

• Pirms instalēšanas uzsākšanas, lūdzu, izvēlieties sev piemērotāko instalēšanas 

metodi. 

• Uzstādot daudzslāņu cieto vinila grīdu, jāatceras, ka pa telpas perimetru 

jāatstāj 6 mm (1/4”) atstarpe. Pirmo reizi uzsākot uzstādīšanu, varat uzstādīt pie 

sienas un pēc 2-3 rindām noregulēt attālumu no sienas par 6 mm (1/4”) un 

ievietot starplikas, lai saglabātu šo atstarpi. Sāciet uzstādīšanu kreisajā stūrī, 

neaizmirstot atstāt 6 mm (1/4”) atstarpi no kreisās sienas. 

• Ja siena ir nelīdzena, grīdas dēļi jāpielāgo tās kontūrām. Atzīmējiet grīdas 

dēļus ar sienas kontūru. Neaizmirstiet atstāt 1/4” (6 mm) atstarpi no sienas. Ja 

nepieciešams, šo procedūru izmanto arī pirmajai rindai. 

 

 

 



BLOKA METODE 

 

• Šī metode attiecas uz grīdas ieklāšanu blokos no 5 kopā saliktiem dēļiem. 

• Paņemiet A dēli un nolieciet to. Mēlītēm gan īsajā, gan garajā pusē jābūt 

vērstām pret sienām. Sekojiet raksta attēlam un uzstādiet pirmo 5 dēļu grupu, lai 

rievas būtu redzamas un vērstas uz āru. 

• Otrajai 5 dēļu grupai paņemiet B dēli un ievietojiet garās malas mēlīti leņķī 

pret rievu, ko veido jau uzstādīto 5 dēļu grupa, un pēc tam nolieciet to. Tādā 

pašā veidā turpiniet ar atlikušajiem 4 dēļiem. 

• Lai pabeigtu uzstādīšanu, atkārtojiet to pašu procesu, atbilstoši sagriežot dēļus 

telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 1/4” (6 mm) atstarpi no sienas. 

 

 
 

DIAGONĀLĀ SKUJIŅA 

 

• Šī metode attiecas uz grīdas seguma ieklāšanu skujiņas veidā 45° leņķī pāri 

telpai. 

• Novelciet līniju 45° leņķī pret telpas kreiso stūri. Šī līnija tiks izmantota, lai 

izlīdzinātu diagonālo skujiņas rakstu. 

• Paņemiet A dēli un nolieciet to. Mēlītēm gan īsajā, gan garajā pusē jābūt 

vērstām pret sienām. Pēc tam paņemiet B dēli un novietojiet īso sānu mēlīti 

perpendikulāri dēļa A gropei. 

• Nākamajiem dēļiem (3. dēlis ir A dēlis un 4. dēlis a ir B dēlis) pirms to 

uzstādīšanas jums būs jāizgriež. Izmēriet dēļus saskaņā ar zemāk redzamo attēlu 

un veiciet griezumu. 

• Kad esat novietojis 3. un 4. dēli, skatiet tālāk redzamo attēlu un turpiniet 

secību. 

• Lai pabeigtu uzstādīšanu, atkārtojiet to pašu procesu, atbilstoši sagriežot dēļus 

telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 1/4” (6 mm) atstarpi no sienas. 

 

 



 
 

 

KLASISKĀ SKUJIŅA 

 

• Šī metode attiecas uz grīdas seguma ieklāšanu klasiskā skujiņas rakstā. 

• Sāciet ar galvenās līnijas novilkšanu, lai sadalītu savu istabu uz pusēm. Šī 

līnija būs 

jūsu galvenā ass grīdas uzstādīšanai. 

 

 
 

• Lai turpinātu instalēšanu, jums ir jāizveido sākuma komplekti. Sākuma 

komplekts sastāv no 5 daļām (3 A dēļa gabali un 2 B dēļa gabali), kuras var 

veidot trīsstūrīšos. Sākuma komplektus var izveidot, uzstādot dažas pirmās 

skujiņas raksta rindas gar galveno līniju, ko izveidojāt iepriekš, un pēc tam 

pareizi sagriežot dēļus. 

• Kad esat izveidojis pirmo komplektu, varat izgriezt papildu komplektus, 

izpildot to pašu procesu. Pārliecinieties, ka no viena dēļa izgriežat vienu gabalu. 

Sākuma komplektu skaits ir atkarīgs no jūsu telpas platuma. Starta komplektus 

var savienot ar vienu pilnu dēli. 

 

 

 

 

 



 
 

• Izpildiet norādījumus par diagonālo skujiņu. Lai pabeigtu uzstādīšanu, 

atkārtojiet to pašu procesu, atbilstoši sagriežot dēļus telpas galā. Neaizmirstiet 

atstāt 1/4” (6 mm) atstarpi no sienas. 

 

SVARĪGI 

 

• Vairāku slāņu cieto vinila grīdas segumu var ieklāt virs ūdens bāzes 

apsildāmām pamatgrīdām saskaņā ar iepriekšminētajiem norādījumiem, ja 

sistēmas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C (81°F). Pēkšņu temperatūras 

izmaiņu ātruma dēļ, kas var negatīvi ietekmēt vinila grīdas seguma 

konstrukciju, nav ieteicams uzstādīt virs elektriskās starojuma apkures 

sistēmām. 

• Uzstādot vannas istabā, lūdzu, izmantojiet profesionālu silikona blīvējumu, lai 

aizpildītu izplešanās vietu pie vannas, dušas un visās mitrās vietās, lai novērstu 

virszemes ūdens noplūdi zem grīdas. 

• Nav ieteicams ieklāt daudzslāņu cieto vinila grīdu vietās, kas pakļautas 

intensīvai tiešiem saules stariem un temperatūrai, kas pārsniedz 60°C (140°F). 

• Nav ieteicams novietot smagus, nekustīgus priekšmetus (svars virs 750 kg vai 

1650 mārciņas, spiediens virs 30 kg/cm2 vai 425 psi) tieši uz daudzslāņu cietā 

vinila grīdas seguma. 

• Daudzslāņu cietā vinila grīda ar klikšķi jāuzstāda kā peldošā grīda. Nav 

ieteicams to pielīmēt vai citādi piestiprināt pie pamatnes. 

• Ja uzstādīšana tiek veikta, neņemot vērā iepriekš minētos ieteikumus, produkta 

garantija var tikt anulēta. 

 



 

PĒC UZSTĀDĪŠANAS  
 
APKOPE UN APKOPE 
 
Lai saglabātu savu daudzslāņu cieto vinila grīdu labā stāvoklī: 
• uzturēt temperatūru telpā no 18° līdz 27°C (65° un 80°F) 
• katru dienu slaucīt vai sūkt putekļusūcēju, izmantojot mīkstus saru 
piederumus 
• nekavējoties notīriet noplūdes un lieko šķidrumu 
• pēc vajadzības samitriniet mopu un izmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas 
ieteikti bezvaska vinila grīdām 
• aizsargāt grīdu no pastāvīgiem tiešiem saules stariem 
• izmantojiet atbilstošas grīdas aizsargierīces, piemēram, filca aizsargus 
zem mēbelēm un 
paklājiņš pie ieejas ceļiem 
• pārliecinieties, ka mājdzīvniekiem regulāri tiek apgriezti nagi 
• grīdas kopšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus 
vai vasku 
• nevelciet un neslidiniet smagus priekšmetus pa grīdu 

 

 

 

 

 


