
RAŽOTĀJA INSTRUKCIJA 

MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI 

  

I/. Pirms montāžas 
• Parkets ir paredzēts tiešai montāžai dzīvojamās un sabiedriskās telpās ar normālu un augstu kustības intensitāti, 
izņemot telpas ar konstanti paaugstinātu mitrumu, piem., vannas istabas. 

• Parkets jāuzglabā slēgtās, sausās un vēdinātās telpās; oriģinālajā nebojātā rūpnīcas iepakojumā, uz stabilas 

pamatnes, kas atrodas apm. 10 cm augstāk par grīdas līmeni. Ņemot vērā faktu, ka iepakojums nav hermētisks, 
jāsaglabā konstanta apkārtējā temperatūra 18-22 °C  un relatīvais gaisa mitrums 45-60%. Šis temperatūru un mitruma 

diapazons nodrošina to, ka parketa mitrums ir optimāls un ir vienāds ar 8% ± 2%. 

• Iepakojums jāatver tieši pirms montāžas; parketa aklimatizācijai pirms montāžas jāilgst vismaz 48 stundas rūpnīcas 
iepakojumos. 

• Visi citi būvdarbi (krāsošana, apmetuma likšana, flīzēšana,utt.) jāizpilda pirms parketa montāžas. 
• Pirms parketa likšanas visi elementi jāpārbauda dienas gaismā, lai ieraudzītu iespējamos redzamos defektus 
un pārliecinātos par krāsas atbilstību. Lai iegūtu vienmērīgāku krāsu sadalījumu, ieteicams vienlaicīgi likt parketu 
no vairākiem iepakojumiem. 
• Parketu drīkst klāt uz betona, ģipša un koka pamatnēm, taču jāņem vērā, ka pamatnes mitruma līmenis nedrīkst 
pārsniegt noteikto. 

  

II/. Montāža: 
• Parkets ir pilnībā jālīmē pie pamatnes, to nedrīkst klāt pēc peldošās grīdas principa 

• Parketa likšanas laikā apkārtējai temperatūrai jābūt 18-22 °C un gaisa mitrumam 45-60%. 

• Nelīdzena vai nenostiprināta pamatne jāizlīdzina un jānostiprina ar pašlīmeņojošu masu (maksimāli pieļaujama 
nobīde no plakanas pamatnes ir 1-1.5 mm/tm) 

• Betona pamatnes, uz kuras tiks montēts parkets, maksimāli pieļaujamais mitrums ir 2%, mērīts ar CM metodi. 

Koka pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 13%, ģipša pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 0.3%. 
• Ja pamatne, uz kuras tiks ieklāts parkets vai parketa dēļi, ir betona grīda vai arī, ja virsmas mitrums ir augstāks 
nekā pieļaujams, grīdas pamatnei noteikti ir jāveido hidroizolācija, lai novērstu mitruma piekļuvi koka grīdas 
segumam. 

• Kad tiek veikta koka grīdas – parketa dēļu vai parketa ieklāšana, ieteicams izmantot viena ražotāja kompleksas 
sistēmas materiālus – gruntis, līmes u.c. Turklāt jāizvēlas līme, kuru pēc ražotāja instrukcijas drīkst izmantot koka 

grīdas ieklāšanai.  

• Ja parkets tiek ieklāts uz “siltās” grīdas, pārliecinieties, ka siltā grīda ir izslēgta vismaz 48h pirms parketa 
ieklāšanas un 48h pēc parketa ieklāšanas. Jāņem vērā, ka telpās, kurās paredzēts ieklāt parketu, jānodrošina gaisa 
temperatūra 18-22 °C un mitruma līmenis 45-60. Pēc 48h pēc parketa ieklāšanas pabeigšanas drīkst ieslēgt apkures 
sistēmu, bet jāņem vērā, ka temperatūra sākotnēji nedrīkst būt augstāka par 15 °C un to pakāpeniski drīkst paaugstināt 
vai pazemināt par 2°C diennaktī. Maksimālā grīdas temperatūra nedrīkst pārsniegt 27 °C . 

• Ja kopējie telpu izmēri (platums x garums) pārsniedz 8x12 m, tad ir jāveido kompensācijas šuves starp kādu no 
telpas/ām.  
 

III/. Apkope un ekspluatācija 
Sākotnējā tīrīšana        

Koka grīdas tīrīšana pēc darbu pabeigšanas:    

• Iztīriet ar putekļusūcēju vai izslaukiet ar sausu birsti grīdu, lai atbrīvotos no netīrumiem – putekļiem, smiltīm un 
skaidām. 
• Ja nepieciešams, izmazgājiet grīdu ar mitru birsti. Lielām platībām izmantojiet pulēšanas mašīnu. Tīrīšanas 
metodes, kurās tiek izmantots pārāk daudz ūdens, sabojā koka grīdas, tādēļ no tādām būtu jāizvairās. Turklāt, jums 
būtu jāseko tam, lai notīrītie celiņi pārklātos un pēc mazgāšanas uz grīdas nepaliktu ūdens. Ūdenim pievienojiet 
neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts koka grīdu kopšanai. 
Svarīgi! Pārliecinieties, ka jūs rūpīgi ievērojat visas pielietošanas instrukcijas. 
• Turpinoties remontdarbiem, pēc parketa uzklāšanas grīdai jāuzliek aizsargājošs, ūdenscaurlaidīgs materiāls, kurš 
nedrīkst mainīt pabeigtās grīdas krāsu. 
 

Netīrumus atstājiet pie ieejas 

• Smiltis, netīrumi un slapjums ir ikvienas koka grīdas ienaidnieki. Kvalitatīvi paklāji ārpusē un pie ieejas durvīm 
samazina kopšanas vajadzību. Parketa virsmas pārklājums kalpos daudz ilgāk, ja vietās, kurās atrodas ieeja no ielas 

mājā, būs atbilstoša apavu attīrīšanas sistēma. 
• Ja uz parketa virsmas ir nokļuvis ūdens vai citi šķidrumi, piem., kafija, tos ir nepieciešams uzslaucīt, lai tie 
neuzsūcas parketa virsmā un nerada bojājumus. 



 – Lakotas grīdas: 
• Koks, kā dabīgs materiāls, pielāgojas apkārtējās vides apstākļiem, līdz ar to jāpievērš uzmanība tam, lai visā 
parketa ekspluatācijas laikā gaisa mitrums būtu vienāds ar 45-60%. Pārmērīgais mitrums izraisa koka izplešanos, bet 
pārāk zems mitrums izraisa tā saraušanos, kas savukārt izraisa plaisu rašanos.  
• Grīdu mazgāšanai un apkopei ieteicams izmantot specializētus līdzekļus lakotām grīdām. Preparāta īpašībām 
jāatbilst noteiktajam grīdas veidam. 
• Visiem smagiem priekšmetiem, kuri tiks novietoti uz grīdas (mēbeles, krēsli, galdi), jābūt aprīkotiem ar filca 

paliktņiem, lai nepieļautu skrāpējumu un nospiedumu rašanos, kā arī lai aizsargātu parketa lakas pārklājumu. 

– Eļļotas grīdas: 
• Koks, kā dabīgs materiāls, pielāgojas apkārtējās vides apstākļiem, līdz ar to jāpievērš uzmanība tam, lai visā 
parketa ekspluatācijas laikā gaisa mitrums būtu vienāds ar 45-60%. Pārmērīgais mitrums izraisa koka izplešanos, bet 
pārāk zems mitrums izraisa tā saraušanos, kas savukārt izraisa plaisu rašanos.  
• Visa veida mēbeles, krēsli, dīvāni, galdi, utt., jāaprīko ar, piem., filca paliktņiem. Lakas un eļļas pārklājumi kalpos 
daudz ilgāk, ja vietās, kurās atrodas ieeja no ielas mājā, būs atbilstoša apavu attīrīšanas sistēma. 

Ikdienas tīrīšana 
• Eļļotu grīdu ikdienas apkope ir putekļu nosūkšana vai slaucīšana, bet grīdu mazgāšanai ieteicams izmantot šķidrās 
ziepes grīdām. Šis līdzeklis ne tikai mazgā, bet arī izveido uz grīdas atjaunojamu aizsargkārtu, kas papildus sargā 
parketu no netīrumu uzkrāšanās. 
Svarīgi: nemazgāt grīdu ar tīru ūdeni, jo tad tiek noņemtas sojas un kokosa aizsargeļļas, kā arī neizmantot grīdas 
lupatas vai slotas ar cietu struktūru. 

Ģenerālā tīrīšana 
• Ja grīda ir ļoti netīra, tā jāizmazgā ar intensīvu mazgāšanas līdzekli, pēc tam – ar šķidrām ziepēm grīdu 
mazgāšanai, kas atjaunos aizsargkārtu, pie nepieciešamības grīdu var ieeļļot. 

Traipu noņemšana 
• Traipi jānoņem ar intensīvu mazgāšanas līdzekli vai traipu noņemšanas līdzekli. Vietas, no kurām tika noņemti 
traipi, atkārtoti apstrādāt ar dabisku vai tonējošo eļļu vai pastu. 

Atjaunošana 
• Ja pēc ilgākas ekspluatācijas grīda kļūst matēta vai pelēka, to var atjaunot ar plānu speciālās pastas vai eļļas kārtu. 
• Pirms tam grīda jāizmazgā ar intensīvu grīdu mazgāšanas līdzekli un atstāt uz dažām stundām izžūšanai. Tikai pēc 
grīdas pilnīgas izžūšanas var sākt apstrādi ar pastu vai eļļu. 
• Eļļa nedrīkst palikt uz grīdas slāņa veidā, tāpēc pēc eļļas uzlikšanas grīda kārtīgi jānopulē ar mīkstu kokvilnas 
lupatu vai baltu pulēšanas uzliku. 
Uzmanību: Lupatas pēc eļļošanas jāsadedzina vai jāizmērcē ūdenī. Pastāv pašuzliesmošanas risks. Visas darbības 
ar apkopes līdzekļiem jāveic saskaņā ar šo līdzekļu ražotāja instrukciju. 
  

- Vispārīga informācija 

• Koks kā materiāls ir izturīgs, taču ir jāuzmanās no mehāniskiem bojājumiem, piem., jāizvairās no smagu 

priekšmetu nokrišanas/nomešanas uz parketa grīdas, jo tas var radīt bojājumus parketa virsmai. Jāņem vērā, ka 
augstpapēžu kurpes arī var radīt iespiedumus parketa virsmā. 
• Parketa tonis var atšķirties par 2-3 toņiem no parauga, jo parkets ir dabīgs koks un krāsu variācijas ir iespējamas. 
• Izvairieties no dažādu ķīmisku vielu un dažādu šķidrumu nokļūšanas uz parketa virmas, jo tie var iesūkties 
parketa virsmā un sabojāt to. Ja uz parketa virsmas ir nokļuvušas iepriekš minētās vielas, tās pēc iespējas ātrāk ir 
jānoslauka, lai nepieļautu to uzsūkšanos parketa virsmā. 
• Gadījumā, ja parketa grīdai ir radušies nopietnāki bojājumi (piem, dziļi virsmas iespiedumi vai skrāpējumi u.c.), 

nepieciešams vērsties pie ražotāja pēc rekomendācijas un nekādā gadījumā neveikt bojājuma novēršanu saviem 
spēkiem. 

 

Garantija parketam ir 24 mēneši no tā iegādes brīža. Ja Pircējs neievēro parketa uzglabāšanas un ekspluatācijas 
noteikumus saskaņā ar šo instrukciju, Garantija zaudē savu spēku un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par precēm un 

nav tiesīgs izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču kvalitāti. 


