
 

 

Ieklāšanas instrukcija: Sarlon Complete Step 
Vispārējas ieklāšanas norādes 
 
 

Ieklātā grīdas seguma izskats, tehniskās īpašības un izturība lielā mērā ir atkarīga no sagatavotās 
pamatnes kvalitātes un ieklāšanas apstākļiem.   
 
Telpām, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt pietiekami apgaismotām, lai varētu pienācīgi 
pārbaudīt pamatni, ieklāšanas procesu un veikt gala novērtējumu. 
 
Ir svarīgi nodrošināt pastāvīgu 18–27 °C temperatūru 48 stundas pirms ieklāšanas, darba laikā un 
24 stundas pēc ieklāšanas. Materiālu un līmi nepieciešams aklimatizēt šajā pašā vidē vismaz 
24 stundas pirms ieklāšanas. Ja grīdas segumi tieši pirms piegādes ir glabāti vai transportēti 
temperatūrā, kas zemāka par 10 °C, aklimatizēšanas periods jāpagarina līdz 48 stundām. 
 
Pirms ieklāšanas pārliecinieties, vai ir ievērotas visas rekomendācijas, kas saistītas ar pamatgrīdu 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 ieklājējs. 
 
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. 
 

 
Kāpņu materiāls ir krāsaina sloksne ar tievām tuvu vienu pie otras rievām pakāpiena ārējām profilam 
un platām rievām ar lielākām atstarpēm pakāpiena horizontālai virsmai. 
 
Pakāpiena ārējām profilam jābūt kā minimums 12 mm rādiusa apaļai formai. Tam nedrīkst būt 
“putna knābis”. Apaļajai formai ir jābūt pilnīgi taisnai un regulārai. 
Pakāpieniem ir jābūt līdzeniem un soļa virsmai horizontāli līdzenai.  
 
No viena ruļļa platuma var izveidot divus pakāpienus. 
 
Par cik soļi ir pretēji, ruļļa platumu var pārklāt ar vienu griezuma vietu:  

- līdz 32 cm dziļus horizontālos vai vertikālos pakāpienus  
- no 0 līdz 55 cm dziļus kopējos (sabalansētos) pakāpienus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Līmes uzklāšana 

- pirms līmes uzklāšanas rūpīgi ir jānotīra pamatgrīda un materiāla otra puse; 
- līme ir jāuzklāj dubultā - gan uz pamtgrīdas, gan uz pakāpiena materiāla, lietojiet kontaktlīmi, 

piemēram, PU, lai novērstu jebkādu līmes vai pamatgrīdas izkustēšanos. 
 
Līme: atsaucoties uz ražotāja ieteikumu, kā piemēru var minēt: Helmipur 55; patēriņš 300g/m² 
izmantojot dubulto uzklāšanu (150 g uz pamatgrīdas un 150 g uz materiāla otrās puses) piespiežot ar 
ierobotu lāpstiņu vai birsti. Līmi nepieciešams atstāt atvērtā veidā apmēram uz 10 minūtēm, kamēr 
tā vairs nelīp pie pirkstiem. 
 
Ieklāšana 
 

- piegrieziet Complete step (kāpņu seguma materiālu) nepieciešamajā garumā ar ieklāšanas 
pielaidi; 

- uzvelciet līniju grīdas segumam otrajā pusē pa vidu tievajām rievām un tām paralēli. Otru 
līniju uzvelciet uz pamatgrīdas pa vidu kāpņu ārējam profilam. Šīs līnijas atvieglos precīzu un 
vieglu kāpņu seguma ieklāšanu; 

- ieklāšanu sāciet no kāpņu lejas;  
- grīdas seguma materiāls ir jāieklāj tā, lai sakristu abas uzvilktās līnijas;  
- izmantojiet karstās metināšanas fēnu, lai padarītu materiālu mīkstāku; 
- piespiediet (nogludiniet) materiālu sākot no kāpņu ārējā profila, tad pakāpiena horizontālo 

virsmu un visbeidzot pakāpiena vertikālo daļu;  
- nogrieziet gar pakāpiena apakšu;  
- lai izvairītos no materiālu krāsas atšķirībām starp pēdējo pakāpienu un kāpņu laukumu - 

savienojuma šuvi starp kāpņu materiālu (Complete Step) un lokšņu materiālu taisiet uzreiz 
aiz kāpņu materiāla rievotās daļas. 

 
Šuves  
Nogaidiet 24 stundas, lai varētu veikt auksto metināšanu uz pakāpiena apakšējās daļas. Var izmantot 
arī karsto metināšanu, izmantojot 4 mm metināšanas diegu. Izveidojot metināšanas gropi 6 mm 
platumā, izmantojot grebšanas nazi.  
Tādā veidā izveidojas savienojuma vieta starp horizontālo pakāpienu un vertikālo. Gadījumā, ja rodas 
šo abu materiālu biezuma atšķirība, nogrieziet savienojuma (metinājuma) vietu ar griešanas plāksnīti. 
 
Nodošana ekspluatācijā 
24 stundas pēc ieklāšanas darbu pabeigšanas 
 
Kopšana 
Pirmo tīrīšanu var veikt vismaz pēc 48 stundām pēc ieklāšanas darbu pabeigšanas. 
Lai panāktu jebkura jauna grīdas seguma optimālu kalpošanu, ir svarīgi jau no pirmās dienas veikt 
pareizu seguma tīrīšanu un kopšanu.  
 
Pabeidzot ieklāšanu, pirms objekta nodošanas attiecīgi galvenajam darbuzņēmējam, klientam vai 
gala patērētājam ir jāizsniedz tīrīšanas un kopšanas norādes. 
 
 
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums: 
E-pasts: info.lv@forbo.com 
Tel: +371 67066116 
 
 
 


