
 

 

Montavimo vadovas: Allura plytelės 

Bendrosios montavimo gairės 

 Allura plytelių montavimo darbus reikia atlikti vadovaujantis nacionalinėmis praktinėmis elastingų 

grindų dangų montavimo taisyklėmis, jei tokių yra. 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. 

 Allura plyteles laikykite viena ant kitos sukrautose dėžėse (daugiausia po 5 dėžes). Dėžes padėkite 

gulsčias. 

 Visuomet atlikite kiekvieno pagrindo drėgmės bandymus. Visos apatinių aukštų grindys privalo 

turėti veiksmingą apsaugą nuo drėgmės. 

 Naudokite tos pačios partijos / tos pačios partijos dažais dažytą medžiagas. 

 Iš dėžių neišimkite daugiau plytelių, nei jų spėsite pakloti per vieną valandą. 

 Dauguma Allura kolekcijos raštų neturi vienos konkrečios krypties, tačiau rekomenduojama 

vadovautis šiais plytelių montavimo patarimais: 

- Stone kolekcijos plyteles reikėtų kloti vieną šalia kitos arba pagal plytų raštą, 

- plyteles su tekstilės motyvais reikėtų kloti šachmatų raštu, 

- prieš montavimą plytelių ir lentelių nereikia sumaišyti, tačiau jas išdėsčius vieną šalia kitos 

galima įvertinti raštą ir pasirinkti priimtiniausią plytelių išdėstymo variantą. Atkreipkite 

dėmesį, kad abstraktūs motyvai neturi vienodų raštų, kuriuos reikėtų jungti. 

 

Klijų naudojimas 

 Montuojant Allura plyteles reikia naudoti kietą pagrindą suformuojančius klijus, tokius kaip Forbo 

Eurocol 646. 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 trukme) 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). 

 Paklokite plyteles į šlapius klijus ir jiems dar neišdžiūvus išlyginkite 60–75 kg svorio volu. Visada 

patikrinkite, ar klijai tinkamai pasiskirstė. Tam, kad susiformuotų patikimas sukibimas, drėgni 

klijai turi visiškai susilieti su galine plytelės puse. 

 Tam, kad klijai susiformuotų, dažniausiai reikia skirti šiek tiek laiko. Plytelę į klijus PRIVALOMA 

pakloti, kol jie dar nespėjo išdžiūti. Tai užtikrins, kad drėgni klijai visiškai persikels ant galinės 

plytelės pusės ir susiformuos patikimas sukibimas. 

 

 

 



 

Montavimas 

Išdėstymas 

1. Forbo plytelės montuojamos vadovaujantis įprastinėmis plytelių montavimo metodikomis.  

2. Dažniausiai montuoti pradedama patalpos viduryje. Jei dirbama koridoriuose ar nedidelėse 

patalpose, tuomet gali būti paprasčiau plyteles kloti išilgai nuo vieno krašto, o centrinę liniją 

naudoti kaip gairę. 

3. Centrinė linija nubrėžiama taip: kreida nubrėžiama linija nuo vienos sienos centro A-B (=E) iki 

kitos sienos centro C-D (=F). Surandamas linijos E-F vidurio taškas M. Tuomet naudojant 3:4:5 

metodą per tašką M brėžiama statmena linija ir taip sukuriama G-H linija (žr. A pav.). 

4. Pradėdami nuo vidurio taško M išmatuokite atstumus iki sienų (į ilgį ir plotį).  

Jei įmanoma, reikėtų vengti pjauti 60 mm ar mažesnes plytelių dalis, kadangi tokie gabalėliai 

montavimo metu gali lengviau atsiklijuoti. 

Prireikus pareguliuokite E-F ir G-H linijų padėtį. 

 

 

 

 

Montavimas 

1. Plyteles pradėkite kloti ties pradžios tašku. Pasirūpinkite, kad jos būtų klojamos tiksliai palei 

išdėstymo linijas. Jei pirmosios plytelės bus sumontuotos netinkamai, tai turės įtakos visai dangai. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad plyteles būtina įkloti į šlapius klijus, klijais padenkite tik tokį plotį, kurį 

spėsite užkloti plytelėmis, kol klijai dar bus neišdžiūvę. Kartu pasirūpinkite, kad klijai padengtų 

100 % plytelių blogosios pusės ploto. Ant pagrindo likusį išdžiūvusių klijų perviršį reikia 

pašalinti ir tik tuomet užtepti naują sluoksnį. Tai padės klijus paskleisti tolygiai. 

Šviežius klijų likučius nedelsdami pašalinkite švaria drėgna baltos spalvos audinio skiaute. 

Išdžiūvusius klijų likučius galima pašalinti balta švaria audinio skiaute ir muilinu vandeniu. 

3. Planuojant montavimo darbus reikia įvertinti, kiek laiko reikės pažymėti ir supjaustyti kraštines 

plyteles. Adekvačiai nesuplanavus darbų tikėtina, kad pakraščiuose esantys klijai ims džiūti dar 

nespėjus pakloti plytelių, ir tuomet plytelės nepakankamai sukibs su pagrindu. Geriausia kraštines 

plyteles montuoti vadovaujantis vienu iš šių metodų: 

a) klodami plyteles nustatykite perimetro viduje būsiančių (t. y. ne kraštinių) plytelių ribas ir 

tuomet kreida pažymėkite šias linijas. Užtepdami klijus vadovaukitės šiomis linijomis 

(neviršykite) ir paklokite vidines plyteles. Užbaigus šiuos darbus galima pakloti kraštines 

plyteles (pagrindo dar nepadengus klijais) ir paderinti jų matmenis. Kai kraštinės plytelės 

bus paruoštos (atitinkamai supjaustytos), patalpos grindų pakraščius padenkite klijais ir 

nedelsdami juose patieskite šias plyteles; 

b) suplanuokite klijų užtepimo eigą taip, kad spėtumėte supjaustyti ir pakloti kraštines plyteles, 

kol klijai dar yra veiksmingi (nepradėjo džiūti). 

4. Iškart po to, kai plyteles paklosite į šlapius klijus, išlyginkite jas 60–75 kg volu. Lyginkite 

visomis kryptimis, tai padės užtikrinti, kad klijai tolygiai pasiskirstys po užpakalinę plytelių pusę. 

Klijams džiūvant plyteles periodiškai dar kartą palyginkite, kad užtikrintumėte, jog plytelės išliks 

sukibusios su klijais. Jei tam tikrų vietų negalima išlyginti dideliu volu (pavyzdžiui, apvadų ar 

patalpos pakraščių), jas reikia išlyginti rankiniu voleliu ir paspausti specialiu lyginimo kūju 

(angl. rubbing hammer). 

Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su Forbo vietos techniniu atstovu. 

žr. A pav 


