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Paruošimas: Prašome paketus prieš juos klojant 48 valandas palaikyti tose pačiose klimatinėse sąlygose, kuriose bus klojama [1]. Svarbi sąlyga 
klojimui ir ilgalaikiam laminato grindų vertės išlaikymui yra 15 – 30°C patalpų temperatūra ir santykinė oro drėgmė 40 – 70%.

Medžiagos ir būtini įrankiai: PE-folija, Aliumininė siūlių sandarinimo juosta, kaištai atstumui fiksuoti, ėjimo izoliacinė medžiaga, pjūklas, pieštukas, 
colinė matuoklė; [2] 
esant reikalui: Clickguard™, siūlių sandarinimo masė. 

Pagrindas laminato klojimui turi būti toks, kad  laminato grindis būtų galima kloti atitinkamai pagal instrukciją. Kaip pagrindas yra tinkami taip 
pat mineraliniai pagrindai (kaip pvz. Estrich, betonas, asfaltas), medžio drožlių plokščių konstrukcijos ir medinių lentų grindys. Grindų pagrin-
das turi būti visiškai lygus, sausas ir stiprus. Grindų nelygumai didesni negu 3 mm 1 m turi būti kvalifikuotai išlyginti (pagal DIN 18202) [3]. Kad 
pagrindas būtų  lygus geriausiai galima pasiekti tiesykle arba gulsčiuku. 

Klojant ant mineralinių pagrindų, kaip pvz. ant betono, cementinės dangos, 
anhidritinės dangos ir akmens plokščių, reikia pamatuoti drėgmę. Estrich 
likutinė drėgmė  negali būti prieš klojant didesnė negu kaip yra nurodyta 
toliau [9b]:  

 Cementinė danga: be Fubo-šildymo < 2,0% CM
 Anhidritinė danga: be Fubo-šildymo < 0,5% CM

Neturi būti įdubimų, laiptelių ar panašių nelygumų. Statybiniai nešvarumai, 
tokie kaip tinko, gipso likučiai ar pan., turi būti kruopščiai pašalinti. Pagrindo 
paviršiaus įtrūkimus bet kuriuo atveju reikia kritiškai įvertinti. Tam, kad 
pretenzijos būtų pagrįstos, būtina laikytis ATV (Bendrosios techninės sutarčių 
sąlygos dėl statybos darbų) DIN 18365 ir VOB/B (Statybos darbų sutartys ir 
tvarka, B dalis) 4 paragr. 3 sk. gairių.

Esant geram apšvietimui patikrinkite panelių kokybę, kad nebūtų defektų.
Plokštes su matomomis aukščio, blizgesio ir spalvos nuokrypomis, išskyrus 
leistinas, būtina rūšiuoti, jos bus nemokamai pakeistos [4]. Kai jau paneliai 
panaudoti, Jūs nebegalite daugiau pateikti galiojančių reklamacinių 
pretenzijų.

Laminato grindys klojamos plaukiojančiai ir negali būti klijuojamos, 
prisukamos, prikalamos ar kitokiu būdu tvirtinamos prie pagrindo! Statant 
sunkius daiktus, pvz., įmontuojamus virtuvės baldus, taip pat pasiekiama 
fiksuojamojo poveikio. Prieš klojant rekomenduojama pirma pastatyti 
įmontuojamus virtuvės baldus ir spintas, o laminato grindis kloti tik šiek 
tiek už apatinės apdailos juostos. Nesilaikant šių gairių pretenzijos laikomos 
nepagrįstomis [5]!

Kilimines dangas reikia visada pašalinti, jos nėra tinkamas pagrindas. Einant 
laminuotu paviršiumi, jei po juo yra kilimas, jaučiamas spyruokliavimas ir 
stipriai yra spaudžiami kraštai. Tai suardo išpjovos-kaiščio jungtį, ir susidaro 
siūlė. Kiliminė danga turi būti taip pat pašalinama ir dėl higieninių 
priežasčių. Dėl drėgmės gali atsirasti pelėsis ir bakterijos [6].

Esant medienos pagrindui, kaip pvz. ant išklotos plokštės, lentos, negali būti 
dedama  PE-folija. Prieš dedant ant mineralinių pagrindų (betonas, Estrich ir 
t.t.) reikia būtinai apsaugai nuo drėgmės pakloti tinkamą izoliacinę foliją (PE-
foliją) kaip vonioje. Klojimo keliai vienas su kitu sutampa apytiksliai 50 mm; 
juos reikia užfiksuoti aliuminine siūlių sandarinimo juosta. Rekomenduojama 
ant visų pagrindų pakloti sistemai pritaikytą žingsnių sukeliamą garsą 
mažinantį izoliacinį paklotą. Izoliacinis paklotas klojamas kraštas prie krašto, 
t. y. be sanklotos [7]. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad izoliacinio pakloto 
sandūros nebūtų tiesiai po laminato siūlėmis.

Binyl pure Klojimas
Prieš ir klojant atkreipti būtinai dėmesį! Pirmiausia prašome pilnai perskaityti klojimo instrukciją!
Grindų dangos darbai pagal ATV DIN 18365.

Tiksliai laikykitės šių nurodymų, kad pilnai įvykdytumėte garantines pretenzijas. 

Pagal panaudojimo vietą yra galimos įvairios klojimo galimybės: 

1. Greitas klojimas be klijų 

2. Klojimas su Clickguard™: Klojant laminato grindis pramoninėse patalpose būtinas sandarinimas [9i]. Clickguard™ ilgai saugo grindis nuo 
drėgmės išorinio poveikio. Grindys gali būti nuimamos ir vėl naujai išklojamos. Naudojant Clickguard™ atkreipti dėmesį į atitinkamą naudojimo 
instrukciją. Lakuojant  būtinai turėtų būti ant viršutinės spaustelio pusės uždedama pakankamai Clickguard™ [9i] (kiekvienai 1 x išilginei pusei, 
1 x priekinė pusė). Išsispaudusį  Clickguard™ maksimaliai maždaug po 15 – 20 minučių nugrandyti nuo paviršiaus plastmasine mentele. Galimus 
likučius galima pašalinti buitinėmis namų ūkio priemonėmis.
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„Binyl“ laminatas skirtas kloti grindis privačiuose vonios kambariuose. Būtinai 
laikykitės klojimo instrukcijos [9a - 9i]!

Grindinis šildymas (šiltu vandeniu arba elektra) galimas tik tinkamai paklojus 
ir atitinkamai naudojant grindis [11]. Grindinis šildymas turi būti pristatytas ir 
įrengtas pagal esamą technikos lygį, ir jį turi paleisti specializuota bendrovė 
pagal šildymo kriterijus. Atitinkamai turi būti pasirašytas šildymo ir vėsinimo 
protokolas. Grindinis šildymas turi būti įrengtas ir veikti visoje patalpoje. 
Neleistinas iš dalies veikiantis grindinis šildymas. 27 °C temperatūra apatinėje 
grindų pusėje niekuomet ir niekur neturi būti viršyta. Bet kuri pretenzija dėl 
grindinio šildymo naudojimo arba montavimo nepriimama, jeigu nesilaikoma 
pirmiau pateiktų reikalavimų. Pretenzijos teikiamos tik pagal mūsų 
bendrąsias garantines nuostatas. Grindis klojantis specialistas turi atlikti ir 
užprotokoluoti būtiną konstrukcijų po grindimis su grindiniu šildymu arba be 
jo kalcio karbido matavimą. Naudojant grindinį šildymą galioja šios liekamojo 
drėgnio ribos [9d]:
 
 Betono grindys:  1,8 % CM (kalcio karbidas)
 Kalcio sulfato grindys:  0,3 % CM (kalcio karbidas)

Naudojamos garo izoliacinės plėvelės vandens garų varžai lygiaverčio oro 
sluoksnio storis (SD) [9c] vadovaujantis EN 12086 standartu turi būti didesnis 
nei > 75 m. Plėvelė turi būti klojama su mažiausiai 50 mm sanklota. Tuomet 
sandūros sandariai užklijuojamos lipnia juosta.

Reikalavimai lipniai juostai taikomi tokie patys, kaip ir plėvelei; lipni juosta 
turi ilgam užtikrinti sukibimą[9e]. Vonios kambaryje nereikia naudoti kitų 
paklotų [9f]

Kraštai sandarinami vertikaliai pakankamai užtempiant garo izoliacinę 
plėvelę ties sandūra su konstrukcine dalimi. Sumontavus užbaigimo 
profilį su dengiamuoju profiliu, plėvelė virš dengiamojo profilio lygiai 
nupjaunama [9g].

Tada siūlė sandarinama vonios kambariui skirtu silikono sandarikliu [9h].

Siekiant išvengti vandens patekimo į konstrukciją, klojant būtina ant 
kiekvienos plokštės užrakto prieš jį fiksuojant naudoti „ClickGuard™“ ir 
atitinkamai sandarinti [9i]. Svarbu atkreipti dėmesį, kad sandarinant neliktų 
skylučių. Priešingu atveju po grindimis gali patekti vanduo ir atsirasti pelėsis 
bei blogas kvapas.

Kai įrengtos plūdriosios grindys, būtina atkreipti dėmesį į laminato grindų 
ir izoliacinio pakloto šiluminę varžą. Vadovaujantis DIN EN 14041 standarto 
reikalavimais visų komponentų šiluminių varžų suma turi būti ≤ 0,15 m2 
K/W. Kai klojant plūdriuoju būdu ant šildomų grindų naudojamas ne priedų 
asortimente esantis izoliacinis paklotas siekiant išlaikyti visos konstrukcijos 
efektyvią didžiausią leistiną šiluminę varžą, garantija nebetaikoma.

Jeigu laminato grindyse integruotas izoliacinis paklotas, papildomo pakloto 
naudoti nereikia [10].

Prieš klojant panelius rekomenduojama surūšiuoti juos pagal pageidaujamą 
medienos struktūrą ir, jei reikia, pagal spalvinius niuansus. Atidarytą paketą 
nedelsiant sunaudokite!

Klojimas: Rekomendacija: Klokite panelius išilgine kryptimi link pagrindinio 
šviesos šaltinio [12].

Kai sienos nelygios,  sienos liniją perteikite pirmajai panelių eilei ir 
atitinkamai supjaustykite panelius. Prieš klojant pamatuokite patalpos ilgį. 
Jei paskutinė panelių eilė turėtų mažesnį negu 5 cm plotį, reikia likusį plotį 
taip lygiai išdalinti pirmajai ir paskutiniajai panelių eilei, kad abi eilės būtų 
išpjautos to paties panelių pločio.

Rekomendacija: norint patogiau kloti, rekomenduojama naudoti sistemai 
pritaikytą izoliacinį paklotą. Jeigu tokio izoliacinio pakloto atsisakoma, 
skersines siūles reikia saugiai užfiksuoti naudojant klojimo tašelį ir 
plaktuką [20].
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Pradėti kloti kairiame patalpos kampe. Pirmąjį panelį dėti su kaiščio puse prie 
sienos, ir su pleištais užtvirtinti atstumą nuo kraštų. Būtinai išlaikyti 12 – 15 mm
atstumą nuo kraštų (išsitempimo siūlė) iki sienos, šildymo vamzdžių, laikančių-
jų atramų, durų stabdiklių ir t.t. [13].

Antrąją plokštę 30° kampu įdėkite į prieš tai paklotos plokštės priekinės 
pusės (trumposios) griovelį [14] ir tada horizontaliai nuleiskite ant žemės. 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad išilginiai kraštai būtų sulygiuoti – neišsikraipę, 
o vienoje linijoje. Tai svarbu, kai klojant antrą plokščių eilę siekiama į išilginį 
profilį įdėti be siūlės. notwendig, um bei der Verlegung der 2. Reihe die 
Paneele fugenfrei in die Längsprofilierung einsetzen zu können. 

Kitas plokštes iki pirmos eilės galo klokite ta pačia tvarka.

Paskutinė plokštė linijoje [14] turi būti pasukta 180°, lyginant su reguliavi-
mu/grioveliu, dekoratyvinę pusę pasukant į viršų, šalia jau esančios linijos 
(“griovelio sienoje” ant “griovelio sienoje”) dešinėje sienos pusėje. Reikia 
žiūrėti, kad priekinėje dalyje atstumas iki briaunos būtų 12 – 15 mm. Ilgį ant 
plokštės reikia pažymėti bei nupjauti nereikalingą dalį. Paskutinę pirmos eilės 
plokštę taip pat 30° kampu įdėkite į prieš tai paklotos plokštės griovelį ir tada 
horizontaliai nuleiskite ant žemės[16]. Atkreipkite dėmesį į tai, kad išilginiai 
kraštai būtų sulygiuoti – neišsikraipę, o vienoje linijoje.  

Tam, kad nenupjauti briaunos, kai pjaunama elektriniu pjūklu arba rankiniu, 
diskiniu pjūklu, dekoratyvinė pusė turi būti nukreipta į apačią. Jei pjaunama 
kitaip, plokštė turi būti pjaunama iš viršaus į apačią. Kiekvieną liniją reikia 
pradėti „paliekant dalį“ ankstesnės linijos (mažiausiai 30 cm atstumą) [22]. 

Antrąją eilę reikia pradėti vienos pusės plokšte (ilgis ≤ 95 cm), arba “likusia 
dalimi” (ilgis ≥ 30 cm) [16, 17]. Tokiu atveju plokštės dalis turi būti statoma 
išilgine, 1eilei, kryptimi ir ji turi būti fiksuota/jos briauna turi būti nupjauta. 
[17, 18]. Skersinio tarpo atšaka turi būti mažiausiai 30 cm linija po linijos.

Antroji plokštė turi būti statoma į prieš tai įstatytos plokštės linijos griovelio 
profilį išilgine kryptimi, ir turi būti spaudžiama 20° kampu į kairę, prie jau 
įstatytos plokštės [19]. Po to, briauną reikia nuimti spaudžiant iš viršaus į 
apačią, kol išgirsite spragtelėjimą, kai ji įsistatys į vietą [20, 21]. Atkreipkite 
dėmesį, kad statoma plokštė į išilginį profilį būtų įstatyta tiksliai bei tinkamai.
Jeigu nenaudojamas sistemai pritaikytas izoliacinis paklotas, abi plokštes 
užfiksuokite klojimo tašeliu ir plaktuku [20].

Klojant paviršius ilgesnius negu 8 m, arba platesnius, arba stipriai kampuotose 
patalpose būtinos besiplečiančios siūlės (mažiausiai 2 cm pločio) [23a]. Tik 
tada grindys gali atitinkamai priklausomai nuo klimatinių pakitimų plėstis, 
arba susitraukti. Atkreipkite dėmesį taip pat į tai, kai klojamos pereinamos 
patalpos. Šiuo atveju turi būti plotų  klojimas durų staktų srityje baigiamas 
[23b]. Judančios siūlės gali būti kvalifikuotai uždengiamos atitinkamais 
profiliais. Deformacinėse siūlėse neturi būti laidų ar kitų medžiagų. Laikykitės 
ATV DIN 18365 reikalavimų. Judėjimo ir kraštinės jungtys neturi būti sudėtos 
naudojant jėgą arba kitaip sutrikdytos jų funkcijos. Judėjimo jungtys turi būti 
dedamos su tokia pačia judėjimo galimybe.
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Šildymo vamzdžiams gręžiamos angos, kurios 3 cm didesnės negu vamzdžio 
skersmuo. „Tinkamas gabalėlį“ išpjauti, patepti klijais, pritaikyti ir su kaiščiu 
fiksuoti, kol klijai sutvirtės. Tada tuščias erdves dengti šildymo sistemos jungė-
mis [24, 25, 26].

Medinių durų rėmus tiek sutrumpinti, kad po jomis tilptų panelis su žingsnių 
izoliacine medžiaga įskaitant 2 – 3 mm atstumą [27, 28].

Išklojus pašalinti kaiščius atstumui tvirtinti.

Puikiai pabaigai tvirtinkite grindjuosčių apkabas  40 – 50 cm atstumu  prie 
sienos ir įkiškite, tinkamai supjautas grindjuostes [31].

Valymas ir priežiūra

Neprikibusį purvą pašalinti šluojant arba su su kietoms dangoms tinkamu 
dulkių siurbliu [32].

Einamajam valymui naudoti tik laminato gamintojo rekomenduojamas 
valymo priemonę. Politūra ir valiklis su priežiūros priedais kaip vaškas, aliejus 
ir kt. Netinka laminato grindinių paviršių priežiūrai. Laminato dindis negalima 
polruoti [32].

Paliktus nešvarumus vaikščiojant ir purvą šluostyti su gerai išgręžtu nelašančiu 
skuduru. Bet kokiomis aplinkybėmis vengti stovinčios drėgmės [33]!

Ypač atsargiai elgtis su ant laminato stovinčiais gėlių puodais, Vazomis ir kt. 
Čia būtinai naudokite vandens nepraleidžiantį dėklą. Tvirtai įsigėrusius nešva-
rumus atitinkamuose taškuose valyti ir šalinti tinkamu purškiamu valikliu arba 
acetonu. Papildomus sandarinimus netaikyti laminato grindų paviršiams.

Dėmesio! Saugoti grindis nuo įbrėžimo arba įspaudimų! Įėjimo vietose
padėti pakankamai didelį kilimą surinkti purvui.

Baldų kojos iš medienos, metalo ar plastmasės turi būti padengiamos 
veltinio gabalėliais. Biuruose naudoti tik kėdes su minkštais ritinėliais pagal 
(DIN 12529) [35] arba padėti įprastinį pirktą kilimą purvui surinkti. 
Laikydamiesi šių nurodymų, prailginsite  laminato laikymą ir visas garantinės 
pretenzijos.

Atkūrimas ar išmontavimas
Plaukiojančių grindų plokščių pakeitimas ar išmontavimas gyvenamosiose ir 
komercinėse patalpose – pirmiausia visa eilė yra išrenkama ištraukus plokštes 
iš sujungimų [36]. Tada horizontaliai ant žemės paguldytos plokštės iš priekio 
ties siauruoju kraštu sulenkiamos ir nutraukiama jungtis [37]. Darbas turi būti 
atliekamas atsargiai, kad nebūtų pažeistos sujungimo sritys.
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