„Quattro Clic“ montavimas
Būtina atkreipti dėmesį prieš montuojant ir montavimo metu.
Pirmiausiai perskaitykite visą montavimo vadovą.
Atliekant grindų dangos klojimo darbus būtina vadovautis Bendrosiomis techninėmis statybos darbų sutarties sąlygomis (ATV), DIN 18365.

Tiksliai laikykitės šių nurodymų, kad garantija galiotų visa apimtimi.
Paruošimas Prieš montuodami laikykite pakuotę 48 valandas tokiose pačiose klimato sąlygose, kokios bus montuojant (1).
Svarbios išankstinės sąlygos,kad laminatas būtų sumontuotas tinkamai ir ilgai išliktų aukštos kokybės, yra 15–30 °C patalpos temperatūra ir 40–70 % santykinė drėgmė.
Medžiagos ir įrankiai: „add2“ PE plėvelė, pakloto medžiagos („add2“ PUR 2,0, „add2“ mediena 5,0), „add2“ lipni aliuminio juosta, „add2“ pleištai tarpams, medienos
klijai / balti klijai D3 (PVAc pagrindu), pjūklas, pieštukas, sulankstoma matuoklė, kaltas, drėgnas audeklas valymui (2).

Pagrindas laminato klojimui turi būti paruoštas taip, kad laminato grindis būtų galima kloti
pagal mūsų vadovą.
Kaip pagrindas tinka, pvz., mineralinis pagrindas (betonas, asfaltas), MDP konstrukcijos ir
medinės grindys. Pagrindas turi būti visiškai lygus, sausas, švarus ir pajėgti išlaikyti svorį.
Pagrindo nelygumai, didesni kaip 2 mm 1 metre, turi būti tinkamai išlyginti (pagal DIN
18202) (3). Pagrindo lygumą geriausia nustatyti kampuočiu arba ilgu gulsčiuku.
Neturi būti jokių iškilimų, pakopų ar panašių nelygumų. Statybinį purvą, pvz., tinko, gipso
likučius ir pan. reikia visiškai pašalinti. Taip pat būtina pasirūpinti įtrūkimų pagrinde pašalinimu. Kad būtų galima tinkamai pateikti pretenziją, būtina laikytis specifikacijų pagal ATV
DIN 18365 ir 4 skirsnio 3 dalies VOB/B.
Patikrinkite plokštes esant geram apšvietimui, ar nėra trūkumų. Lentos, turinčios matomų
defektų, viršijančių taikomus leistinus nuokrypius, tokius kaip aukštis, blizgesys, matmenys
ir spalvos nuokrypiai, turi būti atskirtos. Jos bus pakeistos nemokamai (4). Skundų dėl
panaudotų plokščių pateikti nebegalite.
Laminato grindys klojamos sukabinimo būdu, jų negalima klijuoti, prisukti, prikalti ar pritvirtinti prie grindų kitu būdu. Labai sunkūs daiktai, pvz., integruotos virtuvės, taip pat turi
tvirtinimo efektą. Prieš klojant grindis patartina sumontuoti virtuves ir spinteles, o laminato
grindis klokite tik už jų cokolio. Jei šių reikalavimų nesilaikoma, pretenzijų nepriimame (5).
Nuimkite kilimus, jie nėra tinkamas pagrindas. Jei po laminato grindimis yra kilimas, einant
laminato paviršius spyruokliuoja, o kraštas yra stipriai spaudžiamas. Tai suardo griovelio ir
iškyšos sukabinimą, susidaro tvirtas sujungimas. Kilimus taip pat reikia pašalinti higienos
sumetimais. Dėl atsiradusios drėgmės viduje gali veistis pelėsiai ir bakterijos (6).
Atkreipkite dėmesį, kad laminato grindys netinka drėgnoms patalpoms, pvz., voniai ir
saunai (7).
Klojant ant mineralinio pagrindo, pvz., betono, cementinio ar kalcio sulfato išlyginamojo
sluoksnio, akmens masės plytelių, būtina išmatuoti drėgmės lygį. Prieš klojant grindų dangą pagrindo drėgmė negali viršyti:
Cementinio išlyginamojo sluoksnio:		
						
Kalcio sulfato išlyginamojo sluoksnio:		
						

<1,8 % KM su grindų šildymu
<2,0 % KM be grindų šildymo
<0,3 % KM su grindų šildymu
<0,5 % KM be grindų šildymo

Prieš klojant ant mineralinio pagrindo, kaip betonas, išlyginamasis sluoksnis ir kt., būtina
juos uždengti tinkama garus izoliuojančia plėvele (PE plėvele), kad būtų užtikrinta apsauga
nuo drėgmės. Lakštai klojami vienas šalia kito, perdengiant apie 50 mm, ir pritvirtinami
„add2“ aliuminio jungiamąja juosta. Ant medinių pagrindų, tokių kaip konstrukcinės plokštės ar grindlentės, negalima kloti PE plėvelės (8).
Ant visų pagrindo paviršių rekomenduojama naudoti su sistema naudojamus pagrindus
(žr. medžiagų reikalavimus). Pagrindai klojami sutapdinant kraštus be persidengimo. Jei
laminato grindys jau turi integruotą pagrindą, papildomo pagrindo naudoti negalima.
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Grindų šildymą (karštu vandeniu / elektra) naudoti galima tik tinkamai sumontavus ir
tinkamai eksploatuojant (9). Grindų šildymo tiekimas ir montavimas turi atitikti esamą technikos lygį, turi būti užsakytas iš specializuotos įmonės ir turi tenkinti atitinkamus šildymo
kriterijus. Atitinkamai turi būti prieinamas pasirašytas šildymo ir vėsinimo protokolas. Grindų
šildymas turi būti įrengtas ir naudojamas visame kambario plote. Iš dalies veikiančios grindų šildymo sistemos naudoti negalima. Temperatūra apatinėje grindų pusėje niekada neturi
viršyti 27 °C. Bet kokia pretenzija dėl grindų šildymo veikimo ar įrengimo atmetama, jei
nesilaikoma aukščiau aprašytų reikalavimų. Pretenzijos galimos tik laikantis mūsų bendrųjų
garantijų nuostatų. Grindų su šildymu ir be jo montuotojas prieš montuodamas grindis turi
atlikti ir užrašyti būtinus KM matavimus.
1

Klojant grindis sukabinant plokštes, reikia atsižvelgti į laminato grindų ir pagrindo šiluminę
varžą. Pagal DIN EN 14041 reikalavimus visų komponentų šiluminės varžos suma turi būti
≤0,15 m² K/W. Jei naudojamas pagrindas, kurio nėra mūsų asortimente, negarantuojama
sukabinamų grindų ant šildomų išlyginamųjų sluoksnių maksimali leistina visos konstrukcijos šiluminė varža.
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Prieš klojant plokštes patartina rūšiuoti pagal norimą šabloną ir, jei reikia, pagal spalvų
niuansus. Atidarytas pakuotes iškart panaudokite.
Klojimas
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Pristatoma iš gamyklos kiekviena plokštė turi apvadinę iškyšą (13). Laminato grindų iškyšą
ir griovelį galima sujungti naudojant tik raumenų jėgą. Šiuo tikslu atitinkamos pusės iškyša
gali būti nulaužiama iš anksto nustatytoje lūžio vietoje (11–13) arba paliekama tokia, kokia
yra. Kaskart nulaužę įsitikinkite, kad buvo pašalinta visa griovelio iškyša. Visi likučiai turi
būti kruopščiai pašalinti kaltu.
Norint palikti griovelį, bet kuri ilga plokštės pusė paliekama tokia, kokia yra, t. y., griovelis ir
iškyša nenulaužiami. Norint padaryti iškyšą, griovelis ir iškyša nulaužiami, gauta pusė yra
su iškyša (11, 12).
Priklausomai nuo montavimo būdo, griovelį ir iškyšą reikia nupjauti vienoje arba dviejose
plokštės pusėse (13).
Kaskart suformavus iškyšos pusę reikia įsitikinti, kad ji tiks sujungti su ankstesnės plokštės
griovelio puse, pavyzdžiui, sujungiant dvi plokštes vieną prie kitos be suklijavimo (14).
Turi būti laikomasi susidariusių likučių šalinimo taisyklių.
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Galima naudoti pasukimo ir (arba) veidrodinės simetrijos šabloną, visi galimi deriniai nėra
pateikiami (13).
Nepriklausomai nuo montavimo šablono, kiekviena plokštė turi būti klijuojama prie visų aplinkinių plokščių. Tam ant jau paklotų plokščių užlašinama klijų (15). Klijai visada lašinami
ant plokštės, kuri jau yra ant grindų, o ne ant dedamos plokštės (16). Dėl to sukabinamos
grindys niekaip nepasikeičia.
Sujungdami plokštes, kaip parodyta (17) paveiksle, naudokite jėgą, kad plokštes sujungtumėte. Norėdami sujungti, nenaudokite plaktuko ir nelenkite dedamos plokštės. Nestatykite
ant sumontuoto paviršiaus jokio svorio tol, kol klijai sukietės. Ant suklijuotų laminato grindų
rekomenduojama vaikščioti ne anksčiau kaip po 90 minučių.
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Jei jungiant plokštes iš sujungimo vietos prasisunkia klijų, nedelsdami juos nuvalykite
drėgnu audeklu (18).
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Begalines dizaino galimybes suteikia plokščių klojimas santykiu 4 (ilgis) ir 1 (plotis) arba 2 (ilgis) ir 1 (plotis).

Iš esmės pateikiamas laminato grindis galima kloti visomis kryptimis. Būtina sąlyga ta, kad griovelis ir iškyša ant išorinio įrengto paviršiaus krašto nebūtų nulaužtos.
Tačiau patartina išlaikyti pagrindinę montavimo kryptį.
Šie klojimo šablonai modeliai mūsų yra pateikiami kaip standartiniai pavyzdžiai.
Eglutės šablonas
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Darbo veiksmai pagal šį šabloną parodyti (19) paveiksle. Jei montavimo kryptis yra kitaip orientuota arba kambario geometrija kitokia, darbo veiksmus būtina atitinkamai
pritaikyti.
Pirmiausia būtina nurodyta tvarka sumontuoti plokštes nuo (1) iki mažiausiai (7). Šiuo tikslu (1) plokštė dedama bet kurioje kambario vietoje nieko nenulaužiant. (2)
plokštės griovelis ir iškyša nulaužiami iš bet kurios trumposios pusės.
Laikydami (1) ir (2) plokštes kartu, įsitikinkite, kad abi plokštės gali būti kuo tiksliau sujungtos viena su kita. Jei taip yra, klijus reikia lašinti ant ilgosios (1) plokštės
pusės, kur (2) plokštė bus jungiama prie (1) plokštės. Toliau (2) plokštė turi būti dedama ant (1) plokštės, kaip parodyta, kuo simetriškiau ir tiksliau (17).
(3) plokštės griovelis ir iškyša nulaužiami iš bet kurios ilgosios pusės. Laikydami (1), (2) ir (3) plokštes kartu, įsitikinkite, kad visos trys plokštės gali būti kuo tiksliau
sujungtos viena su kita. Jei taip yra, ant ilgosios (2) plokštės pusės ir trumposios (1) plokštės pusės reikia užlašinti klijų. Toliau (3) plokštė turi būti dedama ant (1) ir
(2) plokštės, kaip parodyta, kuo simetriškiau ir tiksliau (17).
Visų tolesnių plokščių sujungimas atliekamas analogiškai anksčiau paaiškintiems darbo etapams.
Vėliau kompoziciją, susidedančią iš (1) – (7) plokščių, reikia atsargiai perkelti į norimą vietą ant grindų (pvz., į kambario vidurį), toliau plokštes jungiant prie esamos
konstrukcijos.
Įspėjimas! Pe stipriai nespauskite ir neįtempkite plokštės jungčių, kol klijai dar nėra visiškai sukietėję.
Paprastai toliau klojant dirbama intuityviai, klojamos plokštės griovelis ir iškyša (19) (apibrėžta storu juodu kontūru) visada nukreipti į išorę (taigi, nenulaužiami). Plokštės
turi būti montuojamos tol, kol nė viena visa plokštė nebetelpa tarp sienos ir jau sudėto paviršiaus. Likusios atviros vietos turi būti užpildytos pabaigoje.
Likusio paviršiaus plokštės, pvz., (16) – (18), klojamos visada nuo laminato paviršiaus link atitinkamos sienos.
Panašiai kaip ir aukščiau pateiktoje montavimo schemoje, eglutės šabloną taip pat galima išdėstyti 314 mm x 628 mm formatu. Plokščių seką ir skaičių klojant būtina
pritaikyti prie kambario geometrijos.
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Abi trumposios plokščių pusės skirtingai išryškėja. Todėl bet kokį montavimo šabloną, kuriame jungiamos dvi trumposios plokščių pusės, reikia apžiūrėti atskirai (20).
Kiekvienos plokštės gale yra išspausdintos rodyklės, kurias būtina stebėti, kai norite sujungti dvi trumpąsias plokščių puses. Kloti galima tik tuo atveju, kai visos rodyklės
nukreiptos viena kryptimi. Negalima trumposiomis pusėmis sujungti dviejų plokščių, kurių rodyklės nukreiptos skirtingomis kryptimis.
Darbo veiksmai pagal šį šabloną parodyti (20) paveiksle. Jei montavimo kryptis yra kitaip orientuota arba kambario geometrija kitokia, darbo veiksmus būtina atitinkamai
pritaikyti.
Pirma eilė
(1) plokštė turi būti dedama galiniame kambario kampe. Prieš tai būtina nulaužti trumposios ir ilgosios pusės, kurios nukreiptos į kambario ribas (sienas), griovelius su
iškyša. Tarp sienų ir laminato grindų reikia išlaikyti maždaug 12 mm atstumą, naudojant pleištus tarpams.
(2) plokštė vėl nulaužiama iš vienos trumposios ir vienos ilgosios pusės. Laikydami (1) ir (2) plokštes kartu, įsitikinkite, kad abi plokštės gali būti kuo tiksliau sujungtos
viena su kita (atkreipkite dėmesį į rodyklių kryptį!) (20)). Jei taip yra, ant trumposios (1) plokštės pusės reikia užlašinti klijų. Vėliau (2) plokštė trumpojoje (1) plokštės
pusėje turi būti uždedama kuo simetriškiau ir tiksliau (17).
Analogiškai atliekant šiuos veiksmus turi būti sujungtos visos pirmosios eilės plokštės. Paskutinė pirmosios plokščių eilės plokštė (3), (20) paveikslas, turi būti sutrumpinta pjūklu taip, kad būtų maždaug 12 mm atstumu nuo gretimos (čia dešiniosios) sienos krašto.
Antra ir tolesnės eilės
(4) plokštė turi būti sutrumpinta, kad būtų trumpesnė už (1) plokštę, bet būtų bent 300 mm ilgio.
(4) plokštės griovelis ir iškyša nulaužiami iš vienos ilgosios pusės. Likęs griovelis ir iškyša trumpojoje pusėje turi būti dešinėje.
Laikydami (4) ir (1) plokštes kartu, įsitikinkite, kad abi plokštės gali būti kuo tiksliau sujungtos viena su kita. Jei taip yra, ant ilgosios (1) plokštės pusės, prie kurios bus
jungiama (4) plokštė, reikia užlašinti klijų. Vėliau (4) plokštė ilgojoje (1) plokštės pusėje turi būti uždedama kuo simetriškiau ir tiksliau. Abi trumposios pusės kairėje taip
pat turi būti maždaug simetriškos.
(5) plokštės griovelis ir iškyša nulaužiami iš vienos ilgosios pusės ir vienos trumposios pusės. Likęs griovelis ir iškyša trumpojoje pusėje turi būti dešinėje.
Aukščiau aprašyti veiksmai kartojami klojant toliau.
Pastaba Kad būtų gautas vientisas laivo grindų šablonas, (1), (8), (16) ir t. t. plokštes, taip pat (4), (12), (19) ir t. t. plokštes reikia kloti vienodo ilgio.
Panašiai kaip ir aukščiau pateiktoje montavimo schemoje, laivo denio šabloną taip pat galima išdėstyti 314 x 628 mm formatu.
Plokščių seką ir skaičių klojant būtina pritaikyti prie kambario geometrijos.
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Darbo veiksmai pagal šį šabloną parodyti (21a) paveiksle. Jei montavimo kryptis yra kitaip orientuota arba kambario geometrija kitokia, darbo veiksmus būtina atitinkamai pritaikyti.
1 grupės eilė – pirma grupė – (1) – (4) plokštės
(1) plokštė turi būti dedama galiniame kambario kampe. Prieš tai būtina nulaužti trumposios ir ilgosios pusės, kurios nukreiptos į kambario ribas (sienas) griovelius su
iškyša. Tarp sienų ir laminato grindų reikia išlaikyti maždaug 12 mm atstumą, naudojant pleištus tarpams.
Nulaužkite (2) plokštės griovelį ir iškyšą iš vienos ilgosios pusės ir vienos trumposios pusės. Laikydami (2) ir (1) plokštes kartu, įsitikinkite, kad abi plokštės gali būti kuo
tiksliau sujungtos viena su kita. Jei taip yra, ant ilgosios (1) plokštės pusės reikia užlašinti klijų. Vėliau (2) plokštė ilgojoje (1) plokštės pusėje turi būti uždedama kuo
simetriškiau ir tiksliau (17). Trumpieji (1) ir (2) plokščių kraštai taip pat turi būti simetriški.
Panašiai kaip ir aukščiau aprašytuose veiksmuose, reikia sujungti (1) – (4) pirmosios grupės plokštes.
1 grupės eilė – antra grupė – (5) – (8) plokštės
Antroji grupė yra pasukta 90°, palyginti su pirmąja grupe.
(5) plokštė nulaužiama iš vienos ilgosios ir vienos trumposios pusės. Laikydami (5) plokštę ant pirmosios grupės, įsitikinkite, kad visos plokštės gali būti kuo tiksliau
sujungtos. Jei taip yra, ant trumpųjų (1) – (4) plokščių pusių reikia užlašinti klijų. Toliau (5) plokštė pirmojoje grupėje turi būti dedama kuo simetriškiau ir tiksliau (17).
Ilgasis (1) plokštės kraštas ir trumpoji (5) plokštės pusė taip pat turi būti simetriški, t. y., 1 ir 2 grupės turi būti sulygiuotos.
Panašiai kaip ir šiuose veiksmuose, reikia sujungti (6) – (8) antrosios grupės plokštes. Aukščiau aprašytos procedūros turi būti kartojamos visoms paskesnėms grupėms
ir grupių eilėms kloti. Plokštės turi būti atitinkamai sutrumpintos atsižvelgiant į visas kambario ribas (sienas). Tarp visų plokščių ir sienų atstumas visada turi būti 12 mm
(naudokite pleištus).
Panašiai kaip ir aukščiau pateiktame paveiksle, kasečių šabloną taip pat galima išdėstyti 314 x 628 mm formatu (21b).
Plokščių seką ir skaičių klojant būtina pritaikyti prie kambario geometrijos.
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Kai dengiamo paviršiaus ilgis ar plotis yra didesnis nei 8 m arba kai patalpose yra daug
kampų, reikalingos išsiplėtimo jungtys (mažiausiai 20 mm pločio) (22).
Tik tada grindys gali atitinkamai išsiplėsti arba susitraukti, reaguodamos į klimato pokyčius.
Taip pat atkreipkite į tai dėmesį klodami grindis per kelis kambarius. Čia reikia pertraukti
paviršių durų staktos srityje.
Deformacinius sujungimus galima kokybiškai uždengti tinkamais profiliais.
Deformacinių sujungimų negalima užpildyti kabeliais ar kitomis medžiagomis. Laikykitės
ATV DIN 18365 reikalavimų. Deformacinių sujungimų ir kraštinių jungčių negalima uždengti
su užfiksavimu, kitaip jų funkcijos gali pablogėti.
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Deformaciniai sujungimai turi perimti grindų judėjimo judesį.
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Šildymo vamzdžiams turi būti paliktos kiaurymės, 30 mm didesnės už vamzdžio skersmenį
(23). Išpjaukite „jungiamąją dalį“, suklijuokite, įdėkite ir pritvirtinkite pleištu, kol klijai sukietės (24). Tada uždenkite išėmas radiatoriaus gaubtais.
Sutrumpinkite medinę durų staktą, kad po ja tilptų plokštė su garso izoliacija su 2–3 mm
tarpu (25, 26).
Baigę kloti pašalinkite pleištus tarpams.
Kad apdaila būtų nepriekaištinga, pritvirtinkite grindjuosčių spaustukus prie sienos
400–500 mm atstumu ir pritvirtinkite pagal ilgį supjaustytas grindjuostes (27).

Valymas ir priežiūra
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Palaidus nešvarumus nušluokite arba išsiurbkite dulkių siurbliu, tinkančiu kietoms grindims.
Įprastiniam valymui turi būti naudojamas tik mūsų „add2“ laminato valiklis.
Lakas ir valiklis su priežiūros priedais, tokiais kaip vaškas, aliejus ir kt. netinka laminato
grindų paviršiams apdoroti. Laminato grindų negalima poliruoti (28).
Nuvalykite visus pėdsakus ir nešvarumus gerai išgręžtu audeklu, nuo kurio nelaša vanduo.
Stenkitės, kad ant grindų vanduo ilgai negulėtų (28)!
Ypač atsargiai reikia naudoti gėlių vazonus, vazas ir pan. ant laminato grindų. Naudokite
vandeniui nepralaidų pagrindą.

28

29

Prilipusius nešvarumus galima apdoroti ir pašalinti tinkamu purškiamu valikliu arba acetonu. Ant laminato grindų paviršiaus nedėkite papildomų sandariklių.

Įspėjimas! Saugokite grindis nuo įbrėžimų ar įspaudų! Prie įėjimų naudokite pakankamai
didelį nešvarumus surenkantį kilimėlį.
Po baldų, pagamintų iš medžio, metalo ar plastiko, kojomis turi būti pritvirtintos veltinio
pagalvėlės. Biuro kėdes naudokite tik su minkštais kėdžių ratukais (DIN 12529) (29) arba
padėkite standartinį apsauginį kilimėlį. Laikydamiesi šių instrukcijų, padidinsite laminato
grindų vertės išlaikymą ir išsaugosite visas garantijas.

Atnaujinimas arba išmontavimas

Šių sukabinamų laminato grindų pakeitimas ar išardymas nesulaužant yra neįmanomas dėl
skersinio ir išilginio klijavimo. Todėl plokščių po išmontavimo vėl naudoti nebegalima.
Šalinti galima su kitomis atliekomis.
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