„UNICLIC®“ ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS
Bendroji informacija
„Uniclic®“ – tai revoliucinė laminuotų grindų įrengimo sistema nenaudojant klijų. Plokštės
gali būti sujungiamos paprasčiausiai išmoningos liežuvėlio ir griovelio formos dėka. „Uniclic®“
plokštės yra unikalios, nes jas galite kloti dviem skirtingais būdais:
Metodas A: Padėkite įrengiamą plokštę 20 – 30° laipsnių kampu jau paklotos plokštės
atžvilgiu. Atsargiai kelkite plokštę aukštyn ir leiskite žemyn, tuo pačiu po truputį spauskite į priekį.
Plokštės spragtelės ir automatiškai įsistatys į vietą. Jūs galite įkišti liežuvėlį į griovelį arba griovelį į
liežuvėlį. Metodas A yra dažniausiai naudojamas ir lengviausias būdas.
Žr. brėžinius 1A, 1B, 1C:
1A
1B
1C

Metodas B: Su „Uniclic®“ taip pat galite įmušti vieną plokštę į kitą jų nepakeldami. Šiam
metodui turite naudoti specialų „Uniclic®“ kalimo blokelį. Plokščių nederėtų sujungti vienu smūgiu.
Siekiant nepažeisti plokščių, turite kalti jas vieną į kitą palaipsniui.
Žr. brėžinius 2A, 2B:
2A
2B

Grindims įrengti naudojami įrankiai
Tam, kad rezultatai būtų geriausi, būtina, kad įrengimo instrukcijų laikytumėtės tiksliai. Be
įprastinių įrankių, naudojamų laminuotų grindų įrengimui (pvz., plaktuko, pjūklo, pieštuko, liniuotės),
jums taip pat reikės šių priedų:
- įrengimo rinkinio (laužtuvo, skėtiklių ( 1-8 mm / 0,039”-0,315”) ir „Uniclic®“ pritaikyto kalimo
blokelio);
- pakloto;
- priežiūros medžiagų.
Naudojant ne „Quick•Step®“ priedus, „Quick•Step®“ grindys gali būti sugadintos.
Tokiu atveju, „Quick•Step®“ taikoma garantija nebegalios. Todėl patariame naudoti tik
„Quick•Step®“ priedus, nes jie buvo specialiai sukurti ir išbandyti naudoti su „Quick•Step ®“
grindų plokštėmis.
Žinoma, mums reikės plokštes pjaustyti. Norint, kad pjūvis būtų lygus, geroji pusė turi būti
nukreipta žemyn, kai naudojate pjūklelį, elektrinį pjūklelį arba diskinį rankinį pjūklą, ir nukreipta
aukštyn, kai naudojate rankinį pjūklą arba dvipusį pjūklą.
9 esminiai punktai
1. „Uniclic®“ sistemos dėka grindys „plaukioja“ ir yra įrengiamos nenaudojant klijų. Jūs galite
vaikščioti ant grindų įrengimo metu ir iš karto po to, kai jos bus baigtos kloti.
2. Naudodami „Uniclic®“ plokštes galite pasirinkti, nuo kur pradėti. Pagalvokite, kaip bus
lengviausia įrengti grindis. Mūsų įrengimo demonstracija skirta dešiniarankiams asmenims,
dirbant iš kairės į dešinę. Jei norite, galite dirbti ir kita kryptimi.

3. Įrengdami užtikrinkite, kad plokštės būtų pakankamai sumaišytos, kad baigus viena šalia kitos
nebūtų per daug vienodų, šviesių ar tamsių, plokščių.
4. Prieš įrengdami ir įrengimo metu tikrinkite visas plokštes dienos šviesoje. Niekuomet
nenaudokite sugadintų plokščių.
5. Geriausia, kad grindys būtų įrengiamos lygiagrečiai į kambarį krentančiai šviesai. Idealios
sąlygos – 15-20° C (59-68° F), kai santykinė oro drėgmė 50-60%.
6. Palikite lentas aklimatizuotis 48 valandas neatidarytoje pakuotėje įprastinėje kambario
temperatūroje, viduryje kambario, kuriame bus įrengtos grindys.
7. Kambario drėgmė gali skirtis priklausomai nuo metų laiko, todėl yra nepaprastai svarbu, kad
grindys galėtų išsiplėsti ir susitraukti. Dėl šios priežasties plėtimuisi palikite ne mažesnį kaip 8–
10 mm (5/16"–3/8”) tarpelį kiekvienoje grindų pusėje, aplink vamzdžius, slenksčius ir po durimis.
8. Dideliuose kambariuose plėtimosi tarpai turi būti kas 13 m (40 pėdų) į plokščių plotį ir kas 13 m
(40 pėdų) – į ilgį. Rekomenduojama įrengi tarpą plėtimuisi tarp kambarių (pvz., po durimis).
Plėtimosi tarpai gali būti apdailinti prie grindų pagrindo pritvirtintomis dekoratyvinėmis
juostelėmis.
9. Užtikrinkite, kad galiniai plokščių tarpai dviejuose susisiekiančiuose kambariuose niekuomet
nebūtų vienoje eilėje. Visuomet užtikrinkite, kad jungimai būtų vienas nuo kito bent 15 cm / 6
colių atstumu.

-

-

Kambario paruošimas
Patikrinkite, ar durys galės atsidaryti ir užsidaryti, kai įrengsite paklotą ir grindis (ne mažiau kaip
+ 1 cm (3/8’’)).
Patikrinkite, ar gali būti pašalinta sena grindų apdaila. Taip pat galite palikti grindų pagrindą ir
užbaigti grindis su „Quick•Step®“ profiliais.
Įsitikinkite, ar grindų pagrindas yra lygus. Visi didesni kaip 2 mm (1/16”) nelygumai 1 metro (40”)
ilgyje, turi būti panaikinti. Nepaprastai svarbu naudoti paklotus, taip išlyginant bet kokius grindų
pagrindo nelygumus. Specialiai sukurti „Quick•Step® Combi“ paklotai yra nepralaidūs drėgmei,
izoliuojantys, mažinantys triukšmą ir užtikrinantys horizontalumą. Lygus viršutinis paviršius
palengvina laminato plokščių įrengimą ir užtikrina didelį išsiplėtimą vėliau. Daugiau informacijos
apie „Quick•Step®“ paklotus ir jų įrengimą rasite ant paklotų pakuotės, taip pat ją suteiks
platintojas.
Įsitikinkite, ar grindų pagrindas yra švarus ir sausas.

BETONINĖS GRINDYS
Nauja statyba:
- Naujos betoninės grindys turi džiūti ne trumpiau kaip savaitę kiekvienam 1 cm (3/8”) storio
sluoksniui, jei grindys yra 4 cm (1-1/2") storio. Storiui viršijant 4 cm (1-1/2"), kiekvienam
sluoksniui išdžiūti reikės dvigubai daugiau laiko. Pavyzdžiui, 6 cm (2-1/2") storio betoninės
grindys turi džiūti mažiausiai 8 savaites. Drėgmė turi būti mažesnė kaip 2,5% (CM metodas)
arba mažesnė kaip 5 svarų per 24 val. 1000 kv. pėdų plotyje (kalcio chlorido metodas ASTM
1869).
- Jei įrengtas grindų šildymas, grindų temperatūra neturi viršyti 84F, o drėgmė turi būti mažesnė
kaip 1,5 % (CM metodas) arba mažesnė kaip 2 svarus per 24 val. 1000 kv. pėdų plotyje (kalcio
chlorido metodas ASTM 1869). Jūs turite paisyti specialių įrengimo instrukcijų. Daugiau
informacijos kreipkitės į savo pardavėją.
Renovacija:
- Iš pradžių pašalinkite visas drėgnas ir porėtas grindų dangas (kilimus, neaustinių medžiagų
dangas ir pan.).
- Sulydytų saugančių nuo drėgmės dangų (PVC, linoleumą, VCT ir pan.) pašalinti nereikia.
Visuomet naudokite paklotą. Patariame naudoti „Quick•Step®“ paklotą.
MEDINĖS GRINDYS
- Iš pradžių pašalinkite visas esamas grindų dangas.
- Įsitikinkite, ar lentų pagrindas yra stabilus. Prikalkite visas nepritvirtintas dalis ir, jei reikia,
patieskite išlyginamąjį sluoksnį („Quick•Step® Softboard“).

-

Įrenkite „Uniclic®“ lentas skersai esančioms grindims.
Reikia, kad ertmė po medinėmis pagrindo grindimis būtų pakankamai vėdinama. Pašalinkite
visas kliūtis ir užtikrinkite pakankamą vėdinimą (mažiausiai 4 cm (1-1/2") visų ventiliacijos angų
vienam metre (40”) grindų). Medienos drėgnis neturi viršyti 12 proc.

Grindų įrengimas
- Iš pradžių įrenkite paklotą per plotį ir palaipsniui darbo metu. Jei paklotas yra jau pritvirtintas
prie plokščių, tuomet naudokite tik apsaugančią nuo drėgmės 150 μ storio ekraninę plėvelę su
lipnia juosta. Palikite iškištus plėvelės galus, juos lygiai nupjausite vėliau. Prie jų vėliau
pritvirtinsite dekoratyvią juostelę. Žr. brėžinį 3A:
3A

-

Pirmą eilę pradėkite su nepjaustyta lenta. Iš pradžių nupjaukite liežuvėlius, tiek ilgajame, tiek ir
trumpajame krašte. Žr. brėžinį 3B:

3B

-

3C

Padėkite plokštę, nukreipę nupjautus kraštus į sienas. Padėkite skėtiklius iš įrengimo rinkinio
tarp lentų ir sienos. Taip užtikrinsite pakankamai platų plėtimosi tarpą: nuo 8 iki 10 mm (nuo
5/16" iki 3/8”). Žr. brėžinį 3C:

Brėžiniuose parodyta, kur „Uniclic®“ plokštės yra sukabintos kartu keliant kampu aukštyn ir leidžiant
žemyn, o kur jos yra įkaltos gulsčioje padėtyje. Tiksliai laikykitės brėžinių. Žr. brėžinius 4.1 - 4.16:
4.1 – 4.16

Tose vietose, kur per sunku įrengti „Unilic®“ plokštes su kalimo blokeliu (pvz. prieš sieną), jūs
galite sukalti jas vieną į kitą, naudodami laužtuvą ir plaktuką. Žr. brėžinius 5A, 5B, 1C:
5A
5B
5C
-

-

Tarp paskutinės eilės ir sienos taip pat turite palikti 8 – 10 mm (5/16" – 3/8”) plėtimosi tarpą.
Atsižvelkite į tai, kai pjausite paskutinę plokščių eilę.

Vamzdžiai
Eilėse, kuriose pasitaikys vamzdis, užtikrinkite, kad vamzdis būtų tiksliai trumpajame dviejų
plokščių krašte. Naudokite vamzdžio skersmens grąžtą, pridėję 20 mm (3/4”) plėtimuisi.
Suspauskite plokštes kartu trumpaisiais kraštais ir išgręžkite skylę, kurios centras būtų per abiejų
plokščių sujungimą. Dabar galite įrengti plokštes ant grindų. Žr. brėžinius 6A, 6B, 6C.
6A
6B
6C

Po durų staktomis
Pjaudami plokštes, po durimis palikite ne mažesnį kaip 10 mm (3/8”) plėtimosi tarpą. Jei
negalite pakelti plokštės, sukaldami plokštes, kad jos būtų vienoje plokštumoje, naudokite pritaikytą
kalimo blokelį arba laužtuvą ir plaktuką. Žr. brėžinius 7A, 7B:
7A
7B

Apdaila
Išimkite visus skėtiklius.
Įrenkite apdailos juostą ant plastikinės plėvelės, kurios kraštas kyšo iš po grindų ir dengia dalį
sienos. Niekuomet netvirtinkite apdailos juostos prie grindų. Šis būdas leis grindims plėstis ir
trauktis po apdailos juosta.
- Gražiai apdailai aplink vamzdžius naudokite dekoratyviąsias rozetes ir užpildus.
- Tose vietose, kur profiliai ar grindjuostės negali būti dedamos, užpildykite plėtimosi tarpelius
užpildu. Žr. brėžinį 8A:
8A
-

Atsargumo priemonės
- Apsaugokite baldus ir kėdžių kojeles tinkamu kartonu ar plastikiniais gaubteliais.
- Apsaugokite nuo atnešamo purvo, vandens ir smėlio į kambarius, patiesdami prie durų tinkamą
grindų kilimėlį.
- Naudokite (biuro) kėdes ir fotelius su minkštais rateliais, tinkamais laminuotoms grindims ir
(arba) naudokite tinkamą darbo vietos patiesalą.
- Užtikrinkite, kad drėgmė kambaryje visuomet būtų ne žemesnė kaip 50 proc. Jei reikia,
naudokite drėkintuvą.
Priežiūra
- Jei laminato paviršius bus glotnus, jame neužsilaikys purvas ir dulkės.
- Niekuomet nenaudokite vaško ar lako grindims.
- Sausai priežiūrai patariame naudoti „Quick•Step®“ dulkių šluostę arba dulkių siurblį.
- Priežiūrai su šiek tiek vandens, patariame naudoti „Quick•Step®“ priežiūros rinkinį, kurį purkšite
skiestą vandeniu (žr. instrukcijas) ant „Quick•Step®“ dulkių šluostės. Nepamirškite, kad
naudojant kitas valymo medžiagas grindys gali būti pažeistos. Visuomet iš karto sausai
nušluostykite, kad ant grindų nebūtų matomos drėgmės. Gaminius su nuožulniais kraštais
primygtinai rekomenduojame valyti sausu būdu.
- Griežtai draudžiama priežiūra drėgnuoju metodu. Nedelsdami pašalinkite vandenį. „Uniclic“
plokščių negalima naudoti drėgnose patalpose, pvz., voniose ir saunose.
- Sunkiai nuvalomas dėmes kruopščiai šalinkite naudodami acetono pagrindo nagų lako
nuėmimo priemone. Niekuomet nenaudokite šveičiamųjų priemonių!
Mėgaukitės savo grindimis.

