
 

 

 

 

Apraksts 

Onyx+ ir kalandrēts vinila sienu segums, kurš ir piemērots lietošanai individuālās un 

publiskās dušu telpās. 

Ieklāšanas iespējas 

Onyx+ var tikt ieklāts vertikāli ar savstarpēji sametinātām loksnēm ūdens necaurlaidībai vai 

horizontāli, ja tas ir nepieciešams. 

Vispārēji norādījumi 

Uzstādītā sienas seguma izskatu, veiktspēju un ilgmūžību lielā mērā noteiks sagatavotās 

sienas kvalitāte un apstākļi, kādos tas tiks ieklāts.  

Onyx ieklāšanu ieteicams veikt pēc citu darbu pabeigšanas. Sienām jābūt tīrām, gludām, 

izturīgām un pastāvīgi sausām. 

Caurulēm jābūt atstatus vienai no otras un sienas vismaz 40mm.  

Nedrīkst izmantot līmes uz šķīdinātāju bāzes, kuras var izraisīt traipu rašanos. Līmes žūšanas 

laiks atkarīgs no telpas apstākļiem pamatmateriāla porainības. Porainām sienām izmantojiet 

atbilstošu grunti. 

Atzīmju izdarīšanai izmantojiet tikai zīmuli, marķieru un pildspalvu atzīmes atstās traipus uz 

materiāla. 

Renovējamos objektos spilgtas krāsas sienas ir jānotīra, pretējā gadījumā tas var izraisīt 

krāsas migrāciju un traipus un uz no jauna ieklātā materiāla. 

Pārliecināties, ka vienā objektā tiek izmantoti vienas partijas materiāli un ruļļi tiek ieklāti 

secīgi. 

Materiāliem (sienas segumam un līmei) un telpas apstākļiem 48 stundas pirms ieklāšanas 

jābūt minimums 15°C temperatūrai un relatīvajam mitrumam starp 50 un 70%. 

Ruļļi jāglabā vertikāli minimums 15°C temperatūrā. Ieteicams materiāla piegriešanu veikt 

iepriekšējā dienā, lai materiāls izlīdzinās. 

 

 

 

 

 

 

 

Onyx+ ieklāšana 



Ieklāšana 

Veicot ieklāšanu, telpas temperatūrai jābūt vismaz 15°C temperatūrai un relatīvajam 

mitrumam starp 50 un 70%. 

Līme un tās uzklāšana 

Onyx FR ieteicamā līme ir plastifikatoru izturīga dispersijas līme uz akrila bāzes. Šī līme būs 

piemērota visām virsmām, ieskaitot, pārklājumus un iekšējos stūrus, kur tiek izmantots stūra 

profils. Ārējie stūri un iekšējie stūri bez profila ir jālīmē, izmantojot kontaktlīmi bez 

šķīdinātājiem. Sekojiet katra ražotāja rekomendācijām.  

Uzklājiet līmi ar rullīti. 

Izmantojiet bloku līmes burbuļu vienmērīgai izspiešanai, darbojoties no centra uz malām. 

Stūri 

Forbo rekomendē izmantot stūru profilus, kas nodrošinās higiēnisku ieklāšanu un vienmērīgu 

stūra savienojumu. 

Ieklājot bez profila:  
Uzsildiet materiālu ar fēnu, tas atvieglos un nodrošinās tā precīzu ieklāšanu stūrī. Ārējiem 
stūriem izmantojiet divpusējo līmi. 
 
Sienas materiāla savienošana ar grīdas segumu 

Ja sienas segums ir jāsavieno ar vinila grīdas segumu, tas ir jāuzstāda, izmantojot savienojošo 

profilu un ar 30mm pārklājumu, sk. attēlu zemāk:

 

 

 

 



 

Šuvju metināšana 

Grebjot šuves, uzmanieties, lai nesabojātu sienu.  

Onyx+ materiālam vienmēr jābūt sametinātām šuvēm, izmantojot metināmo auklu.  

Kad šuve ir atdzisusi, nogrieziet to divos paņēmienos: vispirms ar lāpstiņu un plāksnīti, pēc 

tam tikai ar lāpstiņu. Šuvošanu nevajadzētu veikt, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi.  

Līmes sacietēšanas laiks ir atkarīgs no telpas apstākļiem un sienas veida. Absorbējošām 

virsmām nogaidiet vismaz 24 stundas. Neabsorbējošām virsmām nogaidiet vismaz 48 

stundas pēc sienas seguma uzstādīšanas. 

Pirms lietošanas 

Pirms telpas izmantošanas ir ļoti svarīgi, lai līme būtu pietiekami ilgi izžuvusi, pirms telpa tiek 

pakļauta ūdens izsmidzināšanai.  

Ja sienas materiāls, nav absorbējošs (visas sienas vai tās daļas), jāļauj žūt apmēram 7 dienas.  

Ja sienas materiāls, ir absorbējošs, piemēram, plātņveida, un sienas materiāls savienojumā 

ar grīdas segumu pārklājas, žūšanas laiks ir apmēram 2 dienas.  

 

 

 


