
 

 

 

 

Flotex ieklāšana. 

Flotex materiāla sagatavošana. 

Gan ruļļu, gan flīžu materiāliem ir jāatrodas istabas temperatūrā vismaz 24 stundas 
pirms ieklāšanas. Flotex ruļļi ir jātur vertikāli, savukārt flīzes – horizontāli. 

Pirms ieklāšanas pārliecinieties vai ieklājamais materiāls ir pietiekošā daudzumā. 

Flotex ruļļu un flīžu materiālus nevar likt pamīšus kopā vienā telpā. 

Pārliecinieties, ka viss ieklājamais materiāls ir no vienas partijas. Flotex ruļļu materiāla 
ieklāšanai papildus ir jāievēro ieklāšana augošā vai dilstošā secībā, kas nodrošinās 
krāsas nepārtrauktību. 

Pamatgrīdas sagatavošana. 

Pamatgrīdai jāatbilst sekojošām prasībām: 

a. pastāvīgi sausai – pārbaudot ar hidrometru, relatīvais mitrums nedrīkst 
pārsniegt 75%. Hidroizolācijai jābūt uzstādītai. 

b. gludai; 
c. līdzenai; 
d. tīrai; 
e. stabilai; 
f. pamatgrīdas t° jābūt vismaz 10°C. 

 

Pamatgrīdu veidi. 

Betona pamatgrīdām ir jābūt pilnībā gludām, sausām un tīrām no jebkādām vielām. 

Koka dēļu grīdas ir jāpārklāj ar MDF vai citu līdzīgu plākšņu materiālu. Plāksnes ir 
jāstiprina atbilstoši ražotāja instrukcijām, šuves un skrūvju vietas ir jāaizšpaktelē. 

Līmes. 

Piemērota ir akrila vinila līme, piemēram Eurostar 640 special (lietojiet A2 lāpstiņu).  

Flotex Flīzēm var tikt izmantota akrila fiksācijas līme, kas atļauj ātru un  

vieglu flīžu nomaiņu nepieciešamības gadījumā, kā piemēram, Eurofix 542 Tack Plus.  

 

 



 

 

 

Var tikt izmantotas arī citu ražotāju atbilstošas  līmes. Vienmēr konsultējaties ar 
ražotāju par līmes īpašībām  un pielietojumu. Tādā gadījumā atbildību par līmes 
piemērotību nes līmes ražotājs. 

Flotex ruļļu materiāla ieklāšana. 

Galvenais, kas jāņem vērā ieklājot Flotex ir virziens kādā tiek klātas materiāla loksnes 
– vienā virzienā, un apdrukās raksts, ņemot vērā tā atkārtojumu un nobīdi. 

Klājot Flotex loksnes lieciet to rūpnīcas malas blakus, ievērojot vienu klāšanas 
virzienu. Klāšanas virzienu norāda bulta uz materiāla pamatnes. 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. 

Flotex Artline var tikt izmantots savienojuma vietās kā arī kā dizaina elements 
gaiteņos, kas ir platāki par 2 metriem. 

Visi Fotex lokšņu materiāli ir apdrukāti un visiem dizainiem ir raksta atkārtojums. 
Raksta platums vienmēr precīzi sakrīt ar loksnes platumu, loksnei nevajag apgriezt 
malas. 

Flotex flīžu ieklāšana. 

Rekomendējam visas flīzes ieklāt šaha galdiņa rakstā, lai gan dažiem dizainiem ir 
paredzēta arī vienvirziena ieklāšana. 

Katrai flīzei otrā pusē ir norādīts virziens. 

Izstrādājiet ieklāšanas plānu. 

Flīžu piegriešanai izmantojiet asus instrumentus. 

 

 

 


