
 

 

 

 

 

Vispārēji norādījumi 

Lai nodrošinātu optimālas grīdas seguma kalpošanas īpašības un kalpošanas laiku, ir ļoti 
svarīgi izmantot vislabāko praksi attiecībā uz ieklāšanas metodēm, tostarp grīdas 
pamatnes sagatavošanu. Pirms ieklāšanas, tās laikā un pēc ieklāšanas Coral tekstila ieejas 
grīdas segumu sistēmas ir jāaizsargā pret citu remontdarbu radītajiem netīrumiem un 
putekļiem. 
 
Grīdas pamatnes sagatavošana 
Ieklātā grīdas seguma kvalitāte ir atkarīga no grīdas pamatnes kvalitātes. Grīdas 
pamatnei vienmēr ir jābūt nebojātai, līdzenai, tīrai un pastāvīgi sausai.  
Grīdas pamatnes nelīdzenumi būs redzami uz ieklātā grīdas seguma. 

 
Zemgrīdas apkure 
Coral tekstila ieejas grīdas segumu sistēmas ir piemērotas izmantošanai kopā ar 
zemgrīdas apkures sistēmām. 
 
Ražošanas partiju saskaņošana 
Pasūtot materiālus, katras grīdas zonas materiāliem ir jābūt no vienas ražošanas partijas. 
Ražošanas partijas numurs ir skaidri norādīts lokšņu vai flīžu izstrādājumu otrā pusē, un 
tas ir jāpārbauda pirms ieklāšanas. 

 
Ieklāšana — ruļļu materiāli 

 
Ruļļi ir jāglabā horizontālā stāvoklī. Coral lokšņu izstrādājumi vienmēr ir cieši jāpielīmē. 
Coral Classic, Brush, Welcome un Duo izstrādājumiem ir ieteicams izmantot 
līmi Eurocol 540 Eurosafe Special vai 640 Eurostar Special (EC1 - ar zemu VOC vērtību). 
 
Materiāla otrā pusē ir bultiņa, kas norāda šķiedras virzienu. Ieklājiet loksnes tā, lai 
bultiņas būtu vērstas vienā virzienā. 
 
Ieklājot jebkuru Coral tekstila izstrādājumu, (izņemot Coral Duo) ar Everfort vinila 
apakšējo slāni, grieziet to no apakšpuses, izmantojot lineālu un nazi. Nogrieziet rūpnīcas 
2,5 cm malu un papildu 1 cm, lai nodrošinātu sadursavienojumam piemēroto malu. 

 
Piezīme. Lielākās noslodzes zonā, piemēram, durvju ailes vidū, nedrīkst atrasties 
savienojuma vietas. 
 
 
 
 

Coral ieejas grīdas segumu ieklāšana 



Ieklājot Coral Duo materiālus, (ar Everfort vinila apakšējo slāni), grieziet tos no 
augšpuses, izmantojot lineālu un nazi. Nogrieziet norādīto 2,5 cm rūpnīcas malu un 
papildu materiālu, ja tas ir nepieciešams, lai sakristu tīrīšanas joslas. 
 
Piezīme. Coral Duo grīdas segumu ražošanas virziens neatbilst cilvēku plūsmas virzienam, 
tāpēc nodrošiniet, lai tīrīšanas joslas būtu novietotas piemērotā leņķī attiecībā pret 
cilvēku plūsmas virzienu. 
 
Ieklāšana — Coral Classic/Brush paklājflīzes 
 
Izņemot paklājflīzes no kastēm, to šķiedra var tikt pakļauta nelielai deformācijai. Šī 
iemesla dēļ ieklāšanas laikā un uzreiz pēc tās var atšķirties dažādu paklājflīžu izskats. Pēc 
ieklāšanas un pakļaušanas normāliem kalpošanas apstākļiem (dinamiskai cilvēku 
plūsmai) šīs vizuālās atšķirības pazūd, jo atjaunojas šķiedras dabiskā pozīcija. Šķiedras 
pozīcija parasti atjaunojas drīz pēc ieklāšanas. Taču dažreiz var paiet līdz pat sešām 
nedēļām, līdz šķiedra ir pilnībā izlīdzinājusies un ir iegūts vienāds paklājflīžu izskats. 
Šķiedras deformācija nav ražošanas defekts. 
 

Pirms ieklāšanas ir jāatver paklājflīžu kastes un paklājflīzes ir vismaz 24 stundas 
jāaklimatizē tādos apstākļos, kādos tās tiks lietotas. Tas ir īpaši svarīgi, ja paklājflīzes ir 
glabātas vai piegādātas vidē ar ļoti augstu vai zemu temperatūru un/vai mitruma līmeni. 
 
Katras paklājflīzes otrā pusē esošās bultiņas norāda šķiedras ieklāšanas virzienu. Pirms 
paklājflīžu ieklāšanas ir jāpārliecinās, vai pasūtītājs vēlas iegūt vienlaidu raksta, mozaīkas 
vai kādu citu vizuālu efektu. 
 
Coral Brush paklājflīzes — ieklāšanas iespējas: 
 

 
 
 
 
 
 
 



Paklājflīzes ir jāpielīmē, izmantojot fiksācijas līmi, piemēram, Forbo Eurocol 542 
Eurofix Tack Plus. Ja malējās paklājflīzes nav piespiestas ar konstrukcijas elementiem, 
piemēram, sienām, grīdlīstēm utt., šīs flīzes ir ieteicams pielīmēt, izmantojot permanento 
līmi, piemēram, Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special. Līme ir jāuzklāj saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem, un ir ļoti svarīgi pirms paklājflīzes ieklāšanas uzgaidīt, līdz fiksācijas līme ir 
nožuvusi un izveidojusi lipīgu pārklājumu. Pretējā gadījumā paklājflīze var tikt 
neatgriezeniski pielīmēta. 
 
Nodrošiniet, lai katra paklājflīze pēc iespējas ciešāk piegultu blakus esošajai 
paklājflīzei, neizraisot tās pacelšanos vai izliekšanos virs grīdas pamatnes. Ir ļoti 
svarīgi nepieļaut šķiedru iespiešanu starp paklājflīzēm. 
 
Ieklāšana — Coral brīvi stāvošie kājslauķi 

 
Coral brīvi stāvošos kājslauķus var izmantot uz līdzenām elastīgu grīdas segumu 
virsmām kā pagaidu risinājumu vai vietās, kur nav lietderīgi ieklāt Coral grīdas 
segumu. Neatkarīgi no vietas un lietošanas veida ir svarīgi pārbaudīt, vai Coral 
kājslauķis ar PVC apakšējo pārklājumu ir saderīgs ar esošo grīdas segumu. Piemēram, 
divu PVC virsmu mijiedarbības izraisītā parādība, kas tiek dēvēta par plastifikatoru 
migrāciju, var izraisīt neatgriezeniskas vinila grīdas seguma krāsas izmaiņas. 

 
Dažos gadījumos kājslauķis var nedaudz slīdēt arī uz saderīga, ļoti līdzena grīdas 
seguma. Šādā gadījumā kājslauķis ir jānostiprina, izmantojot PMR (pret plastifikatoru 
migrāciju noturīgu) abpusējo līmlenti. 

 
Lūdzu, ņemiet vērā: 

• Coral kājslauķus nav ieteicams novietot uz jebkāda veida tekstila grīdas 
seguma, jo kājslauķis, visticamāk, kustēsies pa tekstila izstrādājuma virsmas 
šķiedru, tādējādi radot iespējamu paklupšanas risku. 
• Vienmēr nodrošiniet, lai Coral kājslauķis lietošanas un glabāšanas laikā 
atrastos plakanā stāvoklī, tādējādi nepieļaujot malu izliekšanos. 
  

 
 
 
 

 


