
 

Montavimo gairės: Sphera, homogeninė vinilo danga         

Bendrieji montavimo nurodymai 

 Jei taikytina, homogeninės vinilo dangos montavimo darbus reikia atlikti vadovaujantis nacionalinėmis praktinėmis 
elastingų grindų dangų montavimo taisyklėmis. Vieta, kurioje klosite grindų dangą, turi būti švari, visiškai uždara ir 
apsaugota nuo vėjo, lietaus bei kitų oro sąlygų, joje neturi būti kitų objektų. Juodgrindės turi būti švarios, lygios, 
tvirtos ir sausos, neturi būti rizikos, kad jos kada nors sudrėks. 

 Vieta, kurioje klosite dangą, turi būti gerai apšviesta, kad galėtumėte tinkamai apžiūrėti pagrindą, sumontuoti 
grindų dangą ir atlikti galutinį įvertinimą. 

 Būtina, kad vietos, kurioje klosite grindis, temperatūra būtų pastovi. Ji turi siekti bent 17 °C ir tokia išlikti 48 valandas 
prieš montavimo darbus, montavimo darbų metu ir 48 valandas po jų pabaigos. Medžiagos ir klijai taip pat turi būti 
laikomi tokioje aplinkoje 48 valandas iki darbų pradžios. Jei egzistuoja taikytinos nacionalinės praktikos taisyklės, 
joms teikiama pirmenybė. 

 Nuimkite homogeninio vinilo ritinius nuo padėklo. Jei ketinate juos saugoti ilgą laikotarpį, ritinius laikykite stačiai. 

 Visuomet atlikite kiekvieno pagrindo drėgmės bandymus. Visos apatinių aukštų grindys privalo turėti veiksmingą 
apsaugą nuo drėgmės. 

 Pasirūpinkite, kad prieš pradedant montavimo darbus būtų įgyvendintos visos pagrindui ir darbo vietai taikomos 
rekomendacijos. Jei darbai pradedami, yra laikoma, kad  su darbų atlikimu susijusios šalys sutiko su darbo vietoje 
egzistuojančiomis sąlygomis, o už visus gedimus ir žalą, tiesiogiai susijusius su netinkamomis darbų atlikimo vietos 
sąlygomis, tampa atsakingas montuotojas ir (arba) grindų klojimo darbų rangovas. 

 Prieš pradėdami darbus patikrinkite, ar grindų dangos ritiniai yra tinkamos spalvos, partijos numerio, ar yra 
tinkamas jų kiekis ir ar jie yra geros būklės. Po medžiagos sumontavimo jokios pretenzijos dėl netinkamos spalvos, 
rašto ar akivaizdžių trūkumų nebus priimtos. 

 Naudokite tos pačios partijos / tos pačios partijos dažais dažytą medžiagą, ją montuokite eilės tvarka. Jei naudosite 
produktus iš skirtingų partijų, juos sumontavus atspalvių skirtumai bus akivaizdžiai matomi. Partijos numeris yra 
aiškiai pažymėtas ant medžiagos pakuotės. Jį būtina patikrinti kaskart prieš montavimo darbų pradžią. 

 Vienu metu montuokite vieną lakštą. Pasirūpinkite, kad medžiagą klotumėte ant neišdžiūvusių klijų. Po to išlyginkite 
60-75 kg svorio volu (žr. 3 punktą). 

 Visuomet atidžiai įvertinkite dangos klojimo kryptį. Lakštų klojimo darbus planuokite taip, kad lakštų siūlės 
nesutaptų su intensyviai naudojamomis erdvėmis ar tarpduriais. 

 Jei dirbate patalpoje, kurioje yra dideli langai, grindų dangos lakštą visuomet klokite link lango. 

 Pasirūpinkite, kad naujai paklotos grindų dangos 48 valandas būtų apsaugotos nuo intensyvaus judėjimo, o nuo 
apkrovos atskiruose taškuose ir ratelių judėjimo – 5 dienas. 

 Jei numatomas intensyvus eismas, pakloję vinilą jį mažiausiai 48 valandas apsaugokite kietomis medienos plaušų 
plokštėmis ar fanera. 

 Visas Forbo grindų dangas galima naudoti kartu su po grindimis sumontuojamomis šildymo sistemomis.   



 

 

 

Klijų pasirinkimas ir naudojimas 

 Montuojant homogeninio vinilo lakštus reikia naudoti žemos sklaidos EC1 klasės klijus, pavyzdžiui, Forbo 

Eurocol 640 Eurostar Special. Jei ketinate naudoti kitokius produktus, pasitarkite su tiekėju. Jis suteiks daugiau 

informacijos apie naudojimą ir garantiją. 

 Prieš pradėdami montavimo darbus visuomet atlikite klijų sukibimo bandymą. Tai padės susipažinti su klijų 

savybėmis (klijavimo ir sukietėjimo trukmę) esant konkrečioms darbo vietos sąlygoms ir numatyti galimas 

problemas dėl sukibimo. 

 Klijams paskleisti naudokite mentelę. Naudojamos mentelės nusidėvi, tad įsitikinkite, kad kiekviena mentelė 

turi darbų atlikimui tinkančią formą (griovelius). 

Montavimas 

1. Išmatuokite vietą, kurioje klosite grindų dangą. Nustatykite dangos klojimo kryptį ir vietas, kuriose bus siūlės. Tarp 

siūlių ir juodgrindžių jungčių, tokių kaip pjūklu atlikti pjūviai ir pan., turi būti bent 15 cm atstumas. 

2. Atpjaukite Jums reikiamą lakšto ilgį. Tuomet, prieš įbrėždami galus ir atlikdami kiekvieną pjūvį, suvyniokite lakštą į kitą 

pusę. Tai padės pašalinti įtempimą, atsiradusį dėl lakšto vyniojimo. 

3. Homogeninis vinilas turi būti paklotas ir išlygintas 60–75 kg svorio volu iki tol, kol užtepti klijai dar yra veiksmingi 

(angl. open time). Svarbu paskleisti tik tiek klijų, kiek jų bus galima uždengti per šį laikotarpį. Klijus paskleiskite lygiai 

per visą grindų plotą. Pasirūpinkite, kad teritorijos pakraščiuose taip pat būtų pakankamai klijų – tai užtikrins visišką 

lakšto sukibimą ties išorinėmis ribomis. 

Klijų likučius nedelsdami pašalinkite švariu drėgnu baltos spalvos audiniu. Išdžiūvusius klijų likučius galite pašalinti 

švariu baltos spalvos audiniu ir muilinu vandeniu. 

4. Pirmasis lakštas turi persidengti su antruoju lakštu (± 2 cm). Paskleiskite klijus rekomenduojamos formos mentele ir 

paklokite grindų dangos lakštą ant drėgnų klijų. Prilipus, nedelsdami išlyginkite dangą į abi puses 60–75 kg svorio volu. 

Pradėkite lyginti per dangos plotį, o po to – per jos ilgį. Kiekviename dangos krašte esantį sulinkimą, atsiradusį dėl 

dangos vyniojimo, reikia atlaisvinti rankomis. Taip bus pašalintas įtempimas, atsiradęs suvyniojant medžiagą. 

Įrėžkite antrąjį lakštą brėžikliu braukdami išilgai pasirinkto krašto. Brėžiklis turi būti vertikalioje padėtyje ir smarkiai 

prispaustas prie pasirinkto krašto. Pjaukite tiesiais ir lenktais ašmenimis. Medžiagos dalis, kuri lieka po pjovimo, turi būti 

rankos, su kuria pjaunate, išorėje. Taip padarysite nedidelę įpjovą medžiagoje. Priklijuokite antrąjį lakštą ir palyginkite siūlę 

rankiniu voleliu. 

5. Vientisą vinilą karštuoju būdu virinti galima praėjus bent 24 valandoms po sumontavimo. 

6. Jei grindų dangą ketinate kloti vonioje, turinčioje atvirą integruotą dušą, susipažinkite su atskiromis tokio tipo 

montavimo darbams skirtomis gairėmis. 

 

Jei turite klausimų ar Jums kilo abejonių, susisiekite su vietos Forbo techniniu atstovu. 

 


