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Sagatavošanas darbi 
Lai radītu ideālu grīdu, ir jāpievērš uzmanība pareizai grīdas seguma ieklāšanai. Forbo piedāvā 
dažādus augstas kvalitātes ieklāšanas produktus, kas palīdz sasniegt vēlamo rezultātu. 
Galvenie grīdas ieklāšanas nosacījumi: 
 
 
Pamatnes sagatavošana 
Elastīgās Forbo grīdas ieklāšana sākas ar pamatnes sagatavošanu. Tai jābūt sausai, stingrai un 
gludai. Egaline un MDF sistēma ir ideāli piemērotas pamatnes sagatavošanai. Pamatne ir 
jānoslīpē un jānotīra ar putekļu sūcēju, un, ja nepieciešama izolācija, jāieklāj divi Forbo Seal 
slāņi. 
 
 
Ieklāšanas plāns 
Pirms ieklāšanas ir svarīgi sagatavot labu plānu. Telpu, materiālu un pamatņu minimālajai 
temperatūrai ir jābūt 17 grādiem pēc Celsija skalas. Pirms ieklāšanas ļaujiet materiāliem 
vismaz vienu nakti aklimatizēties. 
 
 
Līmes 
Ieteicamās līmes kompaktā (un akustiskā) lokšņu vinila ieklāšanai: 

• 540 Eurosafe Special, šķīdinātājus nesaturoša; paredzēta projektu vinilam; 
• 640 Eurostar Special, šķīdinātājus nesaturoša; zemu emisiju EC1; 
• Citu ražotāju līmes, ievērot katra konkrētā ražotāja instrukciju.  

 

Līmēšana 

Klājot vinila grīdu, ievērojiet līmes ražotāja ieteikto žūšanas laiku. Pēc tam uzklājiet PVC loksni 
līmes slānim, rūpīgi izgludiniet no centra uz malām, lai izspiestu gaisu. Ja norādīts, ar ruļļa 
palīdzību norullējiet virsmu — vispirms platumā, pēc tam garumā. Notīriet lieko līmi. Pēc 
ieklāšanas parūpējieties par to, lai istaba tiktu vēdināta un līme varētu nožūt. Vēlams nelietot 
un nenoslogot tikko ieklātu grīdu, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi. Normālos apstākļos 
nožūšana ilgst aptuveni divas dienas. 
 
 
 
 
 



 
 
Materiāla virziens 
Step produktu mugurpusē ir norādīts ieklāšanas virziens. Ieklāšanas virziens ir norādīts arī uz ruļļa 
etiķetes. 
 
• Viendabīgā klājuma dizaini: pretēja virziena ieklāšana  
Surestep – Original, Star, Stone, Mineral, Laguna, Safestep – R11, R12, Aqua 
 
• Noteikta virziena dizaini: klāšana vienā virzienā 
Surestep – Wood, Texture 
 
 
 
Uzlocījumi 
Uzlocījumi tiek izmantoti starp horizontālajām un vertikālajām plaknēm, uzstādot grīdas materiāla 
loksni pāri pārejas profilam. Veidojot pārejas, izmantojiet spiediena jūtīgu (kontakta) līmi gan pārejas 
formas, gan loksnes pielīmēšanai, un parūpējieties, lai materiāls stingri nofiksējas tam paredzētajā 
vietā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, rūpīgi izlasiet līmes instrukciju. Vinila horizontālās un vertikālās 
šuves var apstrādāt ar karsto metināšanu. 
 
Trapi (ieklāšanai mitrās telpās) 

• Uzstādiet trapus ar iespīlējamu aizdaru; 
• Minimālais trapa kritums mitrajās telpās ir 1 %; 
• Trapam ir jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no sienas; 
• Daži noteikumi pieļauj 15 cm attālumu, bet lielāks attālums atvieglo uzstādīšanu. 

 
Šuvju metināšana 
Katrai kolekcijas krāsai ir izstrādātas pieskaņotas metināšanas auklas. Visas metināšanas auklas atbilst 
Vinylweld klasifikācijai, un tās var izmantot dažādiem grīdas segumu produktiem.  
Vinila un linoleja šuves var padarīt ūdens necaurlaidīgas ar karstās metināšanas palīdzību. Grīdas 
materiāla šuves tiek izgrebtas, atstājot aptuveni 2/3 no materiāla biezuma. Pēc rūpīgas iztīrīšanas tiek 
veikta metināšana ar fēnu un metināšanas uzgali. Pēc tam divos piegājienos nogriež lieko šuvi. Vispirms 
nogriež lieko materiālu ar sirpjveida nazi un griešanas plāksni. Kad metinātās šuves ir pilnībā 
atdzisušas, veic noslēdzošo apstrādi, izmantojot tikai sirpjveida nazi. 
 


