
Flotex ruļļu un flīžu ieklāšana 

Vispārējie padomi 

Ieklātā grīdas seguma izskats, tehniskās īpašības un izturība lielā mērā atkarīgi no 

sagatavotās pamatnes kvalitātes un apstākļiem, kādos tā tiek ieklāta. Telpās, kurās tiks klāts 

grīdas segums, ir jābūt pabeigtiem pārējiem remontdarbiem, tām ir jābūt tīrām, pilnīgi 

noslēgtām un pasargātām no laikapstākļu ietekmes. Grīdas pamatnei ir jābūt tīrai, gludai, 

viendabīgai un pastāvīgi sausai. Vienmēr veiciet visu pamatņu mitruma pārbaudi. Visām 

pirmā stāva grīdām ir jānodrošina efektīva mitruma barjera. 

Ieteikumi attiecībā uz līmi 

Flotex ruļļu segumu ieklāšanai ir ieteicams izmantot 540 Eurosafe Special līmi. Flotex flīžu 

ieklāšanai vispārējas noslodzes zonās ir ieteicams izmantot 542 Eurofix Tack Plus fiksācijas 

līmi. Izmantojot fiksācijas līmes, ir ļoti svarīgi veikt pamatnes pilnīgu nostiprināšanu.   

Zonās, kuras pakļautas intensīvai vai smagai riteņu noslodzei, un zonās, kur notiek smagas 

kravas iekraušana, Flotex flīzes pilnībā jāpielīmē ar 540 Eurosafe Special līmi. 

Ražošanas partiju saskaņošana 

Tāpat kā jebkuram grīdas segumam, dažādu ražošanas partiju materiāliem būs pamanāmas 

krāsu atšķirības. Pasūtot ruļļus vai flīzes, ņemiet vērā, ka katras telpas grīdas segumam ir 

jābūt no vienas un tās pašas ražošanas partijas. Ražošanas partijas numurs ir norādīts katra 

ruļļa un flīzes aizmugurē, un pirms ieklāšanas šie numuri ir jāsalīdzina. 

Aklimatizācija 

Gan ruļļi, gan flīzes ir jāaklimatizē 24 stundas pirms uzstādīšanas 18–27 °C temperatūrā. 

Flotex ruļļi ir jāuzglabā vertikālā stāvoklī, savukārt flīzes ir jāizklāj uz līdzenas virsmas. 

Flotex ruļļu ieklāšana   

Galvenais, kas jāņem vērā ieklājot Flotex ir virziens kādā tiek klātas materiāla loksnes – tās ir 

jāieklāj vienā virzienā!  

Klājot Flotex loksnes lieciet to rūpnīcas malas blakus, ievērojot vienu klāšanas virzienu. Ruļļa 

aizmugurē esošās bultas norāda šķiedras virzienu. Bultām uz pamatnes ir jābūt vērstām uz 

galveno gaismas avotu. Nekad neklājiet Flotex virzienā prom no gaismas avota! 

Izmantojot Flotex segumus gaiteņos tas ir jāieklāj garenvirzienā. Tas ir svarīgi visiem, kas 

pārvietojas ratiņu transportā pa blīvo Flotex Neilona 6.6 šķiedru, lai riteņi nenovirzītos no 

braukšanas virziena. 

Lai novērstu gaisa burbuļus un nodrošinātu labu saķeri ar pamatni, ar rīvdēli vai ruļļveida 

izlīdzinātāju ar rokturi stingri piespiediet Flotex loksni līmei, virzoties no centra uz malām. 

Flotex Artline var tikt izmantots savienojuma vietās kā arī kā dizaina elements gaiteņos, kas ir 

platāki par 2 metriem  

 

 

 



Flotex flīžu klāšana   

Katras flīzes aizmugurē esošās bultas norāda šķiedras klāšanas virzienu. Pirms ieklāšanas 

precizējiet, kādam klājumam šīs flīzes paredzētas: vienlaidus, mozaīkas vai citam 

vizuālam efektam.     

IEVĒROJIET! Dažādām kolekcijām ir atšķirīgs flīžu klāšanas virziens. Ieklāšanas veidi ir 

norādīti materiālu brošūrās, bet, ja rodas šaubas, pirms ieklāšanas konsultējieties ar 

Forbo Flooring pārstāvi. 

Zemgrīdas apkure   

Flotex, tāpat kā pārējie Forbo grīdas segumi, ir piemēroti ieklāšanai uz siltajām grīdām.  

Pabeidzot ieklāšanu 

No ieklātā seguma ir jānotīra atgriezumi un gruži, grīda ir jāiztīra ar putekļsūcēju, un no 

grīdas un grīdlīstēm ir jānotīra visas līmes atlikumu pēdas. 

Piezīme: Flotex tīrīšanai izmantojiet vertikālo putekļu sūcēju ar mehānisko birsti. 

Lai panāktu jebkura jauna grīdas seguma optimālo veiktspēju, ir svarīgi jau no pirmās 

dienas veikt pareizu seguma tīrīšanu un kopšanu. Vairāk informācijas Flotex kopšanas 

instrukcijā.  


