
 

Projektu vinila grīdas ieklāšana 
 
Kvalitatīva ieklāšana ir ārkārtīgi svarīgs grīdas seguma ilgmūžības nosacījums.  
 
Galvenie projektu vinila ieklāšanas nosacījumi    
 

   

 Pamatnes sagatavošana 
Elastīgās Forbo grīdas ieklāšana sākas ar pamatni, kurai ir jābūt sausai, stingrai un gludai. Forbo Europlan ir 
ideāls izlīdzināšanas līdzeklis. Forbo Quickfit ir ātra alternatīva pamatnes sistēma, kas ir jo īpaši piemērota 
gadījumos, kad nepieciešama skaņas izolācija. 
 
Forbo piedāvā arī plašu klāstu mitrumu aizturošu izstrādājumu un gruntējumu, lai sagatavotu pamatgrīdu 
materiāla ieklāšanai.    
 

   

  

Ieklāšanas plāns 
Pirms ieklāšanas ir svarīgi izstrādāt labu plānu. Telpu, materiālu un pamatgrīdu minimālajai temperatūrai ir jābūt 
17 ºC. 
 
Pirms ieklāšanas ļaujiet visiem materiāliem vismaz vienu nakti aklimatizēties. Forbo piedāvā speciāli izstrādātus 
pārvadāšanas un atritināšanas instrumentus, piemēram, Forbocar un Forbo Carryset.   
  
 

   

 

  

Līme  
Ideāli ieklātai grīdai ir nepieciešama pareiza līme. Forbo Eurostar/Eurosafe klāstā ir 
pieejamas visu veidu augstākās kvalitātes līmes.    

   

 

  

Atzīmēšana un griešana 
Labs sākums izšķir visu: pievērsiet īpašu uzmanību pirmajai grīdas seguma loksnei! Ideālam 
rezultātam ir nepieciešami profesionāli ieklāšanas instrumenti.   

   

 

  

Līmēšana 
Ievērojiet līmes ražotāja ieteikto žūšanas laiku. Uzklājiet PVC loksni līmes slānim, rūpīgi 
izgludiniet virzienā no centra uz malām, lai izspiestu gaisu. Ja norādīts, norullējiet virsmu — 
vispirms platumā, pēc tam garumā. Notīriet lieko līmi.   

   

 Pēc ieklāšanas parūpējieties par to, lai telpa būtu labi vēdināma un tādējādi līme varētu nožūt. Vēlams nelietot un 
nenoslogot tikko ieklātu grīdu, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi, kas normālos apstākļos ilgst aptuveni divas 
dienas.   
 

   

  

Metināšana 
Kad līme ir pienācīgi nožuvusi (tas parasti ilgst vienu dienu), Forbo projektu vinila grīdas jāsašuvo atbilstoši 
funkcionāliem, dekoratīviem un higiēniskiem apsvērumiem. Vinila auklas ir pieejams vientoņa krāsās, kas ir ideāli 
piemērotas grīdas segumu kolekcijām.  
 
Izņemiet divas trešdaļas no materiāla biezuma šuvē, 3,5 mm platumā. Izmantojiet karstā gaisa fēnu ar 
metināšanas uzgali; iestatiet aptuveni 300 °C temperatūru un metiniet aptuveni 2 m/min. Kamēr šuve vēl ir silta, 
nogrieziet lieko šuves materiālu, izmantojot lāpstiņu un slīdni. Kad materiāls ir pilnībā atdzisis, nogrieziet to, 
izmantojot tikai lāpstiņu.    
 

   

  

Pēdējā apdare 
Lai iegūtu profesionālu gala rezultātu, grīdu var papildināt ar grīdlīstēm, apmalēm un pārejas profiliem.   
 

   

  

http://www.forbo-flooring.com/Commercial-applications/Installation-floor-care/Project-vinyl/Installation/Installation-products/
http://www.forbo-flooring.com/Commercial-applications/Installation-floor-care/Project-vinyl/Installation/Installation-tools/
http://www.forbo-flooring.com/Commercial-flooring/Installation-floor-care/Project-vinyl/Installation/Installation-tools/

