
 

 

 

 

 

Vispārēji norādījumi 
Pamatgrīdas sagatavošana - tāpat kā, klājot jebkuru elastīgo grīdas segumu, pamatgrīdai ir 
jābūt tīrai, gludai, līdzenai un pastāvīgi sausai. 
Forbo Flooring ieteicamā metode mitruma noteikšanai betona pamatgrīdās ir “kalcija 
karbīda” metode. Mērot ar “kalcija karbīda” metodi, absolūtais mitrums pamatgrīdā vinila 
ieklāšanai nedrīkst pārsniegt 2%. Relatīvais mitrums telpā nedrīkst pārsniegt 60%.  
Ir svarīgi nodrošināt pastāvīgu 18–27 °C temperatūru 48 stundas pirms ieklāšanas, darba 
laikā un 24 stundas pēc ieklāšanas. Materiālu un līmi nepieciešams aklimatizēt šajā pašā vidē 
vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas. Ja grīdas segumi tieši pirms piegādes ir glabāti vai 
transportēti temperatūrā, kas zemāka par 10 °C, aklimatizēšanas periods jāpagarina līdz 
48 stundām. 
 
Līmes 
Standarta ieklāšanai mēs iesakām Eurocol 540 Eurosafe Special līmi, taču, ja nepieciešama 
zemu EC1 emisiju līme, varat izmantot Eurocol 640 Eurostar Special. 
 
Līmes uzklāšana 
Sekojiet līmes ražotāja instrukcijām, ievērojot līmes apžūšanas laiku. Atvirziet atpakaļ 
atlocītās loksnes un pielīmējiet tās. Rūpīgi izlīdziniet ieklāto grīdas segumu, izspiežot 
palikušos gaisa burbulīšus, darot to vispirms platumā, pēc tam garumā. Notīriet izspiedušos 
līmi. 
Pēc ieklāšanas pārliecinieties, lai telpas būtu labi ventilējamas. Ieteicams nenoslogot grīdu 
uzreiz pēc ieklāšanas, ļaujot līmei pilnībā nožūt.  Normālos apstākļos tas parasti aizņem 
apmēram divas dienas.  
 
Ieklāšanas virziens 
Sekojoši norādījumi jāņem vērā par materiāla ieklāšanas virzienu. 
Viendabīgie / Vienkrāsas dizaini: - 

 

 

 
Reversā lokšņu ieklāšana.  
 

 
Dizaini ar noteiktu virzienu: -  

 

 

 
Loksnes jāieklāj vienā virzienā. 
 

 
Ieteicamais ieklāšanas virziens ir norādīts materiāla brošūrā, kā arī uz iepakojuma. 
Eternal materiālu var uzlocīt uz sienas, izmantojot atbalsta profilu. 
 
 
 

ETERNAL projektu vinila ieklāšana 



 
Metināšana 
Šuvju sametināšanu ieteicams veikt visām šuvēm. Šuvju sametināšana nodrošina ūdens 
necaurlaidīgu un higiēnisku grīdu, to var izmantot arī dekoratīvos nolūkos. Šuves ir jāmetina 
pēc tam, kad līme jau ir sacietējusi, parasti nākamajā dienā. 
 
Izgrebiet šuvi apmēram 2/3 no grīdas seguma biezuma un 3.5 mm platumā.  Izmantojiet 
metināšanas fēnu, kurš aprīkots ar 5mm ātrās metināšanas sprauslu, noregulējiet 
temperatūru apm. 300°C un metiniet ar ātrumu apm. 2 m/min. Kamēr metināmā aukla vēl ir 
silta, vienā paņēmienā nogrieziet pārpalikušo auklu ar pusmēness nazi un griešanas plāksnīti. 
Kad metināmā aukla ir pilnīgi atdzisusi, nogrieziet pārpalikumu ar pusmēness nazi bez 
plāksnītes.   
 
Koka dizainiem šuvei ir jābūt pa dēļa līniju. 
 
 
Zemgrīdas apkure 
Forbo grīdas segumus var ieklāt uz siltajām grīdām, ja pamatnes virsmas maksimālā 
temperatūra nepārsniedz 27 °C. Lai nodrošinātu materiāla pielīmēšanu pamatnei, zemgrīdas 
apkures sistēma ir jāizslēdz vai jānoregulē uz zemāko temperatūru vismaz 48 stundas pirms 
Forbo materiāla ieklāšanas. Grīdas seguma ieklāšanas laikā pamatnes temperatūra nedrīkst 
pārsniegt 18 °C. Nepieciešamības gadījumā jāizmanto cits apkures avots, lai telpā saglabātu 
vismaz 18 °C temperatūru pirms ieklāšanas, darba laikā un 72 stundas pēc ieklāšanas. 
Zemgrīdas apkures sistēmas temperatūru var palielināt 72 stundas pēc ieklāšanas. Palielinot 
grīdas temperatūru, dariet to pakāpeniski, lai pamatne un grīdas materiāls var pielāgoties 
temperatūras izmaiņām. Straujas temperatūras izmaiņas var radīt problēmas. 
 
 


