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PROJECT NEEDLE FELT

Ieklāšana
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• Paklāju grīdas segumus drīkst ieklāt pie telpas temperatūras ne zemākas kā 10°C.

• Vienā telpā vienmēr ieklājiet tikai materiālus no vienas sērijas, lai izvairītos no 
krāsu un biezuma atšķirībām.

• Vienmēr ievērojiet ražotāja instrukciju.

• Nesāciet ieklāšanu no sienas, bet no telpas centra.

• Izvairieties pabeigt ieklāšanu ar loksni, kas šaurāka par 20 cm.

• Loksnes garums = attālums no sienas līdz sienai + raksta soļa garums, ja 
segumam raksts atkārtojas + daži cm malas nogriešanai (atgriezumam).

• Tikai materiāla loksnes ar drukātu rakstu ir jāieklāj pretēji; vienkrāsainā materiāla 
loksnes ieklāj vienā virzienā.

IEKLĀŠANA

Vispārīga informācija
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Sagatavošanās
• Nosakiet no kuras sienas sākt ieklāšanu, tā kā tā tiks izmantota kā 

atskaites punkts pirmās loksnes ieklāšanai.
• Ņemiet vērā loksnes platumu + maliņu, kas paredzēta atgriezumam.
• Izvairieties no šuvēm vietās, kur paredzēta vislielākā noslodze (durvis; 

centrālā eja utml).
• Izkārtojiet loksnes dabīgās gaismas avota virzienā vai gareniski.
• Koridoros ieklājiet loksnes galvenās noslodzes virzienā.

Pirmā loksne
• Ieklājiet pirmo loksni un tad klājot otro pirmajai paralēli ievērojiet 3 cm 

pārlaidumu.
• Nogrieziet taisni pa šuvi viscaur abu lokšņu garumam, lai malas 

piegulētu perfekti
• Ielociet loksni līdz pusei atpakaļ (sk. zīmējums 1)

Ieklāšana
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Ieklājiet grīdas segumu no centra

Siena no kuras sāk ieklāšanu

Pirmā loksne

Ieklāšanas sākums

Ieklāšana (zīmējums 1)
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Līmēšana
• Nosakiet ar līmi noklājamās virsmas laukumu, lai izvairītos no līmes 

pārpalikumiem.
• Izvēlieties līmes lāpstiņas robojumu ņemot vērā seguma pamatu.
• Mainiet līmes lāpstiņu atkarībā no robojuma, cik bieži tas nepieciešams.
• Ievērojiet līmes apžūšanas laiku, kurš var mainīties atkarībā no telpas 

temperatūras, mitruma, pamatgrīdas porainības un līmes patēriņa.
• Atlociet loksni.
• Atbrīvojaties no visiem gaisa burbuļiem izmantojot līdzināšanas klucīti 

un norullējot grīdas segumu ar rulli.
• Malas nogrieziet ar roku. Šī metode ir ātra un precīza.

Lietošana pēc ieklāšanas
• Telpu vieglai noslodzei var sākt izmantot 24 stundas pēc ieklāšanas.
• Mēbeles var tikt izvietotas 48 stundas pēc ieklāšanas.

Ieklāšana
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IEKLĀŠANA (zīmējums 2)

Loksnes ieklāj vienā virzienā Loksnes ieklāj pretēji

Vienkrāsains paklājs Apdrukāts paklājs
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