
Flotex lakštų ir plytelių dengimo vadovas 
 
Bendras patarimas 
Grindų dangos išvaizda bei ilgaamžiškumas didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip buvo 
paruoštas grindų paviršius, ir sąlygų, kuriomis grindų danga buvo dengiama.    
Paviršius, ant kurio bus dengiama grindų danga, turi būti švarus, buvusi danga turi būti 
pašalinta. Paviršius turi būti visiškai niekuo neuždengtas ir neveikiamas oro sąlygų. 
Dengiamas paviršius turi būti švarus, lygus, tvirtas ir sausas. 
Visuomet atlikite pagrindo drėgmės matavimus. Visi pirmo aukšto grindų paviršiai turi būti 
padengti drėgmės nepraleidžiančiu sluoksniu. 
 
Rekomenduojamos klijavimo priemonės 
Flotex lakštams klijuoti rekomenduojama naudoti 540 Eurosafe Special priemonę. Flotex 
plytelėms klijuoti įprasto eismo intensyvumo vietose rekomenduojama naudoti 542 Eurofix 
Tack Plus lipnumą skatinančią medžiagą (klijus). Naudojant lipnumą skatinančią medžiagą 
(klijus) svarbu, kad ja būtų išteptas visas dengiamas pagrindas.   
Vietose, kur numatomas didelio intensyvumo ratuotų priemonių srautas ar didelė taškinė 
apkrova, Flotex plytelės turi būti klijuojamos naudojant 540 Eurosafe Special. 
 
Skirtingos partijos 
Kaip ir naudojant kitų gamintojų grindų dangą, kad nesiskirtų atspalviai, svarbu naudoti tos 
pačios partijos produktus. Toje pačioje erdvėje (vietoje) svarbu nemaišyti skirtingų partijų 
produktų. Užsakant dangos lakštus ar plyteles, užsakyme prie kiekvienos partijos svarbu 
nurodyti norimą padengti plotą. Partijos numeris yra aiškiai pažymėtas kitoje lakšto ar 
plytelės pusėje. Jį būtina patikrinti prieš pradedant darbus. 
 
Aklimatizacija 
Prieš padedant dengimo darbus, dangos rulonai ir plyteles turi aklimatizuotis bent 24 
valandas 18–27 °C temperatūroje. Flotex rulonai turi būti laikomi stačiai, o plytelės turi būti 
paguldytos. 
 
Flotex lakštų dengimas   
Kitoje pakuotės pusėje esančios rodyklės nurodo dengimo kryptį. 
Pastaba dėl dengimo krypties: kad išvengtumėte galimų ratuotų priemonių sukeltų 
problemų (pasislinkimo), primygtinai rekomenduojama guldyti Flotex lakštus išilgai srauto 
krypties.   
 
Kitoje pakuotės pusėje esančios rodyklės nurodo dengimo kryptį. Lakštus guldykite nuo 
krašto iki krašto pagal rodyklių kryptį, kuri turi būti BŪTINAI nukreipta į pagrindinį šviesos 
šaltinį. 

1. Dangos rulonus supjaustykite pagal reikalingą ilgį. Nepamirškite suderinti rašto. 
2. Sujunkite gamykliškai nupjautus kraštus, kad tiksliai suderintumėte raštą.   
3. Galuose palikite bent 5 cm. nupjovimui. 
4. Lakštus guldykite nuo krašto iki krašto pagal rodyklių kryptį, kuri turi būti BŪTINAI 
nukreipta į pagrindinį šviesos šaltinį. 
5. Nupjaukite likutį. 
 
 
 
 
 



6. Ant grindų pieštuku pažymėkite pirmojo lakšto poziciją.   
7. Rulonus suvyniokite atgal.   
8. Naudodami gamintojo rekomendacijose nurodytą tinkamą dantytą mentelę 
grindis padenkite klijais. 
9. Sekite klijų gamintojo nurodymais, atsižvelkite į laikymo atidarius terminą bei 
džiūvimo laiką. 
10. Rulono pradžią paguldę pagal pieštuko žymę, ruloną išvyniokite.  
11. Likusius lakštus guldykite sekdami tais pačiais nurodymais, kraštas prie krašto, 
nepaliekant tarpų. 
12. Tam, kad pašalintumėte oro burbulus ir užtikrintumėte gerą dangos sukibimą su 
paviršiumi, spausdami dangą mentele ar voleliu judėkite nuo centro iki kraštų. 
13. Nupjaukite nereikalingus dangos kraštus, esančius prie sienų ir grindjuosčių. 
14. Veiksmą kartokite likusiame plote.   
15. Užbaikite mentele ar voleliu pereidami per visą grindų plotą.  

 
Pastaba: kad išvengtumėte galimų ratuotų priemonių sukeltų problemų (dangos 
pasislinkimo), primygtinai rekomenduojama guldyti Flotex lakštus išilgai srauto krypties. 
Flotex plytelės turi būti dengiamos glaudžiai dedant vieną plytelę prie kitos ir tiksliai 
apipjautos pagal perimetrą. Tam, kad paslėptumėte sujungimo vietas ir platesniuose nei 2 
metrai koridoriuose paįvairintumėte dizainą, galite naudoti juostinį intarpo elementą Artline. 
 
Flotex plytelių klojimas   
Kiekvienos plytelės blogojoje pusėje esančios rodyklės žymi plytelių klojimo kryptį. Prieš 
klojant plyteles, reikia pasirinkti norimą rezultatą (vientisas ar mozaikinis) ir kitus dizaino 
elementus.     
Svarbu! Plytelių klojimo kryptis priklauso nuo produkto serijos. Galimi klojimo variantai yra 
nurodyti produkto pavyzdiniuose kataloguose ir toliau esančioje informacijoje. Jei turite bent 
kokių abejonių, prieš plytelių klojimą, pasižiūrėkite Forbo Flooring puslapyje. 
Plytelės turi būti dengiamos glaudžiai dedant vieną plytelę prie kitos ir tiksliai apipjautos 
pagal perimetrą. Plyteles galima apipjauti naudojant universalų peilį. 
 
Grindinis šildymas   
Kaip ir visas Forbo dangas, Flotex galima naudoti ir esant grindiniam šildymui. 
 
Pabaigus darbus, nuo dangos būtina pašalinti visas šiukšles, ją išsiurbti; visi klijų likučiai turi 
būti pašalinti nuo dangos ir grindjuosčių. 
Pastaba: Flotex lakštai turi būti valomi naudojant vertikalaus tipo dulkių siurblį su 
mechaniniu besisukančiu šepečiu. 
 
Tam, kad pasiektumėte bet kokios naujos grindų dangos optimalų tarnavimą, dangą būtina 
teisingai valyti ir prižiūrėti nuo pat pirmosios dienos. Visų Forbo grindų dangų Flotex serijos 
valymas ir priežiūra aprašyti mūsų puslapyje. Priežiūros vadovus galima parsisiųsti. 
 


