
 

 

 

 

Ieklāšanas instrukcija Sphera –  
homogēnā vinila ruļļu materiālam 

Vispārējās ieklāšanas norādes 
 

• Homogēno vinila lokšņu ieklāšana ir jāveic, ievērojot attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas 

praksi, ja tāda ir izstrādāta. Telpām, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt tīrām, pilnīgi noslēgtām un 

pasargātām no laikapstākļu ietekmes, kā arī citiem remontdarbiem ir jābūt pabeigtiem. Pamatnēm ir 

jābūt tīrām, gludām, viendabīgām un pilnīgi sausām. 

• Telpām, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt piemēroti apgaismotām, lai varētu novērot pamatni, 

ieklāšanas procesu un veikt gala novērtējumu. 

• Ir svarīgi nodrošināt pastāvīgu 17 °C virsmas temperatūru 48 stundas pirms, darba laikā un 48 stundas pēc 

ieklāšanas. Materiālu un līmi nepieciešams aklimatizēt šajā pašā vidē vismaz 48 stundas pirms ieklāšanas. 

Valstīs, kurās ir valsts izstrādāti noteikumi par elastīgo grīdu ieklāšanu, tiem ir augstāka prioritāte nekā 

šīm norādēm. 

• Noņemiet homogēnā vinila ruļļus no paliktņiem. Ilgstoši uzglabājot ruļļus, tie jānovieto stāvus. 

• Vienmēr veiciet visu pamatņu mitruma pārbaudi. Visām pirmā stāva grīdām ir jānodrošina efektīva 

mitruma barjera. 

• Pirms ieklāšanas pārliecinieties, vai ir ievērotas visas rekomendācijas, kas saistītas ar pamatni un darba 

vietas apstākļiem. Uzsākot ieklāšanu, darba vides apstākļu novērtēšanu veic iesaistītās puses, un atbildību 

par jebkādām kļūmēm, kas saistītas ar nepiemērotu darba vidi, uzņemas darbu veicējs un/vai grīdas 

seguma ieklāšanas darbuzņēmējs. 

• Pirms ieklāšanas ir jāpārliecinās par piegādāto ruļļu krāsas, partijas numura un apjoma atbilstību, kā arī 

par to, vai materiāls ir labā stāvoklī. Pēc materiāla ieklāšanas netiks pieņemtas nekādas sūdzības par 

nepareizu krāsu, rakstu vai redzamiem bojājumiem. 

• Izmantojiet materiālu no vienas ražošanas partijas un ieklājiet to secīgi. Izmantojot dažādu ražošanas 

partiju materiālus, būs pamanāmas krāsu atšķirības. Ražošanas partijas numurs ir norādīts uz iepakojuma, 

un pirms ieklāšanas tas ir jāsalīdzina. 

• Klājiet loksnes pa vienai, pārliecinoties, ka materiāls tiek klāts uz mitras līmes, un pēc ieklāšanas 

nogludiniet tās ar 60 līdz 75 kg smagu rulli (skatiet 3. punktu). 

• Sevišķu vērību pievērsiet lokšņu virzienam un izkārtojumam, lai izvairītos no šuvju atrašanās intensīvas 

noslodzes vai durvju zonās. 

• Telpās ar lieliem logiem loksnes vienmēr klājiet virzienā uz logu. 

• 48 stundas pēc ieklāšanas grīdas ir jāsargā no intensīvas noslodzes, un piecas dienas pēc ieklāšanas tām 

ir jābūt aizsargātām no smagu priekšmetu un riteņu noslodzes. 

• Visi Forbo grīdas segumi ir savietojami ar zemgrīdas apkures sistēmām.  

 

Līmes izvēle un lietošana 
• Klājot homogēnā vinila loksnes, ir jāizmanto EC1 zemu emisiju līme kā, piemēram, Forbo Eurocol 640 

Eurostar Special. Ja izmantojat citus līdzekļus, lūdzu, konsultējieties ar savu piegādātāju, lai iegūtu vairāk 

informācijas, norādes un garantiju. 

• Pirms ieklāšanas vienmēr veiciet līmes pārbaudi. Līmes pārbaude palīdzēs identificēt gan līmes 

īpatnības (gaidīšanas un apstrādes laiku) darba vietas apstākļos, kā arī potenciālās līmēšanas 

problēmas. 

• Uzklājiet līmi ar lāpstiņas palīdzību. Lietošanas laikā lāpstiņa nodils, tāpēc gādājiet, lai lāpstiņas 

robojums ir atbilstošs un piemērots. 



 

  

   Ieklāšana 
 

1. Nomēriet ieklāšanas laukumu un izvēlieties virzienu, kādā materiāls tiks klāts, nosakot, kur atradīsies 

šuves. Šuvēm ir jāatrodas vismaz 15 cm attālumā no jebkādiem pamatnes savienojumiem, piemēram, 

līmētiem savienojumiem, zāģētiem griezumiem utt. 

2. Sagrieziet lokšņu materiālu nepieciešamajos garumos un pirms galu atzīmēšanas izrullējiet katru posmu, lai 

izlīdzinātu lokšņu locījumus. 

3. Homogēnā vinila loksnes ir jāklāj un jānogludina ar 60–75 kg smagu rulli, iekļaujoties līmes apstrādes laikā. 

Tāpēc ir svarīgi uzklāt tieši tādu līmes daudzumu, kādu iespējams noklāt līmes apstrādes laikā. Ar līmi ir 

vienmērīgi jānoklāj viss grīdas laukums, jo īpaši malas, tādējādi tiks nodrošināta pilnīga loksnes pielīmēšana 

gar perimetru. 

Nekavējoties notīriet svaigās līmes paliekas ar tīru, baltu un mitru drāniņu. Sausas līmes paliekas var notīrīt ar 

tīru, baltu drāniņu un ziepjūdeni. 

4. Ļaujiet pirmajai loksnei pārklāt otro loksni (± 2 cm). Uzklājiet līmi ar atbilstošu lāpstiņu un izklājiet loksni uz 

mitrās līmes. Pēc pielīmēšanas uzreiz nogludiniet grīdas segumu abos virzienos ar 60–75 kg smagu rulli, 

vispirms platumā un pēc tam garumā. Dabiskais „ruļļa izliekums” katra griezuma galā ir jāiztaisno ar roku, lai 

izlīdzinātu materiāla izliekumu, kas radies no uzglabāšanas rullī. 

Iegrieziet otro loksni, velkot atzīmētāju gar īsto malu. Turiet atzīmētāju vertikāli, piespiežot to pie īstās malas. 

Grieziet ar taisniem un izliektiem griešanas asmeņiem, turot atgriezumus prom no rokas, ar kuru tiek griezts, 

tādējādi izveidojot nelielu iegriezumu. Pielīmējiet otro loksni un nogludiniet šuvi ar rokas rulli. 

Atkārtojiet šo procedūru katrai loksnei, klājot loksnes pa vienai, līdz darbs ir paveikts. 

5. Homogēnais vinils vienmēr ir jāsakausē ar metināmo diegu ne ātrāk kā 24 stundas pēc ieklāšanas. 

6. Par grīdas klāšanu mitrās telpās ir pieejamas atsevišķas norādes. 
 

 
Lai iegūtu vairāk informācijas vai gadījumā, ja ir radušās šaubas, sazinieties ar savu vietējo Forbo pārstāvi 
tehniskajos jautājumos. 


