
 

Ieklāšanas instrukcija: Allura Click Pro 
Vispārējas ieklāšanas norādes 
 
 

Ieklātā grīdas seguma izskats, tehniskās īpašības un izturība lielā mērā ir atkarīga no 
sagatavotās pamatnes kvalitātes un ieklāšanas apstākļiem.   
 
Allura Click Pro ieklāšana ir jāveic, ievērojot attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu 
ieklāšanas praksi, ja tāda ir izstrādāta. Telpās, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt 
pabeigtiem pārējiem remontdarbiem, tām ir jābūt tīrām, pilnīgi noslēgtām un pasargātām no 
laikapstākļu ietekmes. Grīdas pamatnei ir jābūt tīrai, gludai, viendabīgai un pilnīgi sausai. 
 
Vienmēr veiciet visu pamatņu mitruma pārbaudi. Visām pirmā stāva grīdām ir jānodrošina 
efektīva mitruma barjera.  
 
Pamatnes maksimālā atkāpe līdzenuma un gluduma ziņā ir 5 mm novirze uz 2 m taisnas 
malas (to mēra, pārvietojot taisno malu visos virzienos apkārt pamatnei) un 1 mm zem 
20 cm taisnas malas. 
 
 
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. 
Puzzle flīzes ir jānoņem no paletēm un jāļauj tām aklimatizēties, vienā kaudzē sakraujot ne 
vairāk kā 20 flīžu. 
 
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 materiāla 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. Izmantojot dažādu ražošanas partiju 
materiālus, vienmēr būs pamanāmas krāsu atšķirības. Ražošanas partijas numurs ir norādīts 
uz iepakojuma, un pirms ieklāšanas tas ir jāsalīdzina. 
 
Visus, tikko ieklātos grīdas segumus, tostarp arī Allura nedrīkst pakļaut intensīvai noslodzei, 
it īpaši smagu priekšmetu un riteņu noslodzei, 72 stundas, un nedrīkst mazgāt 48 stundas 
pēc ieklāšanas. 
Piezīme. Nejauša zema līmeņa gaisma pastiprinās pamatnes nevienmērīgumu. 
 

 

          



Pieļaujamās pamatnes 
Allura Click Pro var ieklāt uz turpmāk norādītajām pamatnēm (atbilstoši šajā instrukcijā 
norādītajiem apstākļiem). 
• Jauna vai esoša betona, cementa klājuma vai terrazzo pamatne 
• Jauna vai esoša koka paneļu vai koka plākšņu pamatne 
• Esošas keramiskās flīzes 
• Vismaz 2 mm bieza veca grīdas apdare (gumija) 
• Vecā grīdas krāsa 
• Vecais kompaktais, elastīgais grīdas segums (daļēji elastīgas flīzes, vinila azbesta flīzes, 
vinila lokšņu grīdas segums un linolejs). 
• Esošās koka dēļu grīdas 
 
Ja rodas šaubas par jebkuru pamatni, kas nav norādīta sarakstā, sazinieties ar Forbo Flooring 
tehnisko dienestu. 
 
Betona segums, cementa klājums vai terrazzo grīda. Jaunam un esošam pirmā stāva grīdas 
klājumam ir jābūt uzklātam uz mitrumnecaurlaidīgas membrānas saskaņā ar attiecīgās valsts 
elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi. Ja nav efektīvas mitrumnecaurlaidīgas membrānas 
vai ir kādas šaubas, uz virsmas ir jāuzliek mitrumnecaurlaidīga membrāna. 
 
Allura Click Pro var klāt uz pamatnēm, kuru plaisas ir mazākas par 3 mm platumā, uz 
neapsildāmām pamatnēm, ja nav līmeņu starpības. Ja plaisas neatbilst šiem kritērijiem, 
sazinieties ar Forbo Flooring, lai saņemtu turpmākas norādes. 
 
Nepieciešamības gadījumā jāizmanto pašizlīdzinošie maisījumi, kas ir paredzēti platībām ar 
intensīvu noslodzi. Pašizlīdzinošie maisījumi nav nepieciešami tīrām, viendabīgām un gludām 
betona virsmām, ja tās atbilst iepriekš minētajām prasībām. 
 
Ja pašizlīdzinošais maisījums netiek uzklāts klājuma/seguma virsmai, ir jāizmanto piemērots 
gruntējums, lai pamatni saglabātu putekļdrošu. 
 
Koka paneļu pamatnes (ar click sistēmu) — finiera vai koka plākšņu grīda — ir jāsagatavo 
saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi. Atšķirības augstumā 
starp dēļiem, kas ir lielākas par 1 mm, ir jānoslīpē. 
 
Vecas keramiskās flīzes: ja tās ir uzklātas uz viendabīgas betona vai cementa klājuma 
pamatnes, cieši pielīmētas pie pamata klājuma (hermetizētas keramiskās flīzes) vai 
pamatnes (ar līmi pielīmētas keramiskās flīzes), nav nepieciešama turpmāka apstrāde, ja 
flīzes ir līdzenas un šuves platums ir mazāks par 8 mm un nav dziļāks par 3 mm. Nelielas 
lokālas atšķirības starp flīzēm var salabot/nolīdzināt ar piemērotu izlīdzināšanas maisījumu. 
 
Ja iepriekšminētie nosacījumi nav izpildīti, visā virsmas zonā ir jāuzklāj telpai paredzētajam 
nolūkam atbilstošs smagai noslodzei piemērots pašizlīdzinošs maisījums. 
 

Esoša gumijas grīdas apdare: vecajam segumam ir jābūt viendabīgam, pilnībā pielīmētam un 
vismaz 2 mm biezam. Ja esošā grīda neatbilst šīm prasībām, tā ir jānoņem un pamatne 
jāsagatavo saskaņā ar attiecīgās valsts izstrādātajiem noteikumiem. 
 

Grīdas krāsa: esošajai krāsas apdarei ir jābūt tīrai un viendabīgai. Ja krāsa ir viendabīga, 
slīpēšana nav nepieciešama. 

 



Vecs elastīgais grīdas segums: daļēji elastīgas flīzes, vinila azbesta flīzes, vinila lokšņu grīdas 

segums un linolejs). Tam ir jābūt: 

a. viendabīgam un cieši pielīmētam pie pamatnes, 

b. vaļīgajām vai sabojātajām vietām ir jābūt noņemtām un nomainītām ar viendabīgu 

materiālu vai izlīdzinātām ar kvalitatīvu pašizlīdzinošo maisījumu, 

c. līdzenam atbilstoši minētajiem nosacījumiem, 

d. noberztam, noņemot veco vasku, blīvējumus un netīrumus (ja ir izmantotas līmlentes, tās 

jānotīra),  

Ja radušās kādas šaubas vai nepieciešama pilnīga pielīmēšana, esošie grīdas segumi ir 

jānoņem. 

Piezīme. Akustiskie grīdas segumi, tostarp mājas vinils, ir jānoņem, un pamatne ir jāsagatavo 

saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdu ieklāšanas praksi. 

Piezīme. Allura Click Pro var klāt tikai uz tādas pamatnes, kurai pirms tam ir bijusi tikai viena 

elastīgā grīdas seguma kārta. Vecā grīdas seguma efektivitātes klasifikācijai ir jāatbilst 

jaunajai nepieciešamajai klasifikācijai, jo īpaši tad, ja telpu paredzēts izmantot citam 

nolūkam. 

Esošās koka dēļu grīdas. Allura Click Pro var ieklāt uz esošas koka dēļu grīdas, izņemot koka 
dēļus, kas ir ieklāti pirmā stāva līmenī. Dēļiem ir jābūt cieši pielīmētiem pie pamatnes, 
gludiem, līdzeniem, un tie nedrīkst būt apstrādāti ar eļļu vai vasku. Nepieciešamības 
gadījumā dēļus var noslīpēt, lai noņemtu svešķermeņus un/vai novērstu dēļu 
nevienmērīgumu. Ja rodas šaubas un nepieciešams padoms, sazinieties ar Forbo Flooring 
tehnisko dienestu. 
 
Tekstila grīdu apdares: tekstila grīdu pamatnes ir jānoņem un pamatne ir jāsagatavo saskaņā 
ar vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem, ja tādi ir pieņemti. 
 

Paceltām grīdām ir jābūt gludām, līdzenām un tīrām. Uz paneļiem ar tērauda pārklājumu var 
būt nepieciešama attaukošana (pēc tīrīšanas ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi ir rūpīgi 
jānoskalo/jāneitralizē). 
Jānoņem vecās līmes paliekas. 
 
 
Zemgrīdas apkure 
Forbo grīdas segumus var ieklāt uz siltajām grīdām, ja pamatnes virsmas maksimālā 
temperatūra nepārsniedz 27 °C. Lai nodrošinātu materiāla pielīmēšanu pamatnei, zemgrīdas 
apkures sistēma ir jāizslēdz vai jānoregulē uz zemāko temperatūru vismaz 48 stundas pirms 
Forbo materiāla ieklāšanas. Grīdas seguma ieklāšanas laikā pamatnes temperatūra nedrīkst 
pārsniegt 18 °C. Nepieciešamības gadījumā jāizmanto cits apkures avots, lai istabā saglabātu 
vismaz 18 °C temperatūru pirms ieklāšanas, darba laikā un 72 stundas pēc ieklāšanas. 
Zemgrīdas apkures sistēmas temperatūru var palielināt 72 stundas pēc ieklāšanas. Palielinot 
grīdas temperatūru, dariet to pakāpeniski, lai pamatne un grīdas materiāls var pielāgoties 
temperatūras izmaiņām. Straujas temperatūras izmaiņas var radīt problēmas. 
 

 
 



Ieteikumi attiecībā uz līmi un tās lietošana 
Allura Click Pro ieklāj bez fiksācijas vai jebkāda cita veida līmes. 
 
Ieklāšana 
 
Visām pamatnēm ir ieteicams izmantot Forbo click apakšslāni. 
 
Forbo click apakšslānis piedāvā šādas priekšrocības: 
• nolīdzina nevienmērīgas vietas pamatnē, piemēram, veicot klāšanu uz keramiskajām 
flīzēm, koka grīdām utt.; 
• samazina staigāšanas un trieciena skaņas līmeni; 
• atvieglo staigāšanu un uzlabo klāšanas ērtību. 
 
Piezīme. Piemērota apakšslāņa neizmantošana vai citu ražotāju nepārbaudīta vai 
neapstiprināta alternatīva apakšslāņa izmantošana bojājuma gadījumā var novest pie 
garantijas prasības izslēgšanas. 
 
Apakšslāni brīvi ieklāj tajā pašā virzienā kā paneļus. Pirms paneļu ieklāšanas tiem ir jānoņem 
aizsargplēve. Tas ir jādara pakāpeniski ieklāšanas laikā nedaudz virs ieklājamā paneļa. 
 
Vispārīgā informācija 
Allura Click Pro var ieklāt atsevišķās platībās līdz 1000 m2 bez kustības šuvēm. 
 
Telpas/zonas, kas ir nodalītas ar strukturālajiem elementiem, piemēram, balstiem, 
nodalošām sienām, durvju zonām, ir jānodala, izmantojot vismaz 5 mm kompensācijas 
šuves, kas ir tādā pašā līmenī kā strukturālie elementi. 
 
Klājot grīdlīstes vai pagaidu un/vai nobeiguma profilus, nekad nefiksējiet malas vai profilus 
pie grīdas seguma. 
 
Ap telpas perimetru un visiem fiksētajiem objektiem ir jāievēro 5 mm vienmērīga sprauga. 
Piezīme. Allura Click nedrīkst nofiksēt nevienā celtniecības darbu posmā. Grīdas segumu 
nedrīkst nofiksēt uz pamatnes, pie mēbelēm vai citiem nofiksētiem iebūvētiem elementiem. 
 
Apdare durvju zonā. Durvju zonā vai atvērtos gaiteņos starp lielām blakusesošām telpām 
grīdas seguma nobeigumam ir jāizmanto atbilstošs profils. 
 
Ja rodas šaubas, sazinieties ar Forbo tehnisko dienestu 
 
Paneļu ieklāšana un griešana 
Allura Click Pro var griezt ar parastiem ieklāšanas darbarīkiem, piemēram, celtniecības 
nažiem. Produkta sildīšana atvieglos griešanu, piemēram, griežot un pielāgojot ap formām 
un balstiem, bet labos, atbilstošos apstākļos produktu var veiksmīgi sagriezt, vairākas reizes 
iegriežot no flīzes vai dēļa augšējās virsmas ar celtniecības nazi un lineālu.  
Pēc iegriešanas ar nazi nolokiet flīzi gar griezuma līniju un pabeidziet griešanu no flīzes 
aizmugures. 
 
Lielās platībās perimetra flīžu griešanai ir piemēroti arī mehāniskie griezējinstrumenti. 
 
Ieklāšanas virziens — ieklāšanas zonā vienmēr strādājiet no kreisās puses uz labo ar paneļa 
sānu ierievjiem pavērstiem uz sienas pusi. 

 



Ieklājiet paneļus ar virspusi pret telpas galveno gaismas avotu. Ieklātās grīdas optimālā 
raksturīgā stabilitāte tiks panākta, klājot paneļus gareniski garās, šaurās telpās. 
 
Nodrošiniet nepārtrauktu vismaz 5 mm platu kompensācijas spraugu ap telpas perimetru un 
visiem telpā nofiksētajiem objektiem, piemēram, cauruļu ejām, durvju rāmjiem utt.  
Padoms. Pārpalikušos grīdas seguma gabalus izmantojiet kā starplikas. 
Šīs kompensācijas šuves nedrīkst apklāt ar silikonu, elektrokabeļiem vai līdzīgiem 
materiāliem. 
 
Silikona hermētiķa izmantošana ir atļauta tikai turpmāk minētajos izņēmuma apstākļos: 
• Perimetra šuves mazās telpās, kur sagaidāmi šķidruma radīti traipi, piemēram, vannas 
istabās vai virtuvēs līdz 10 m2, var piepildīt ar silikonu, lai novērstu ūdens izsūkšanos cauri 
kompensācijas šuvēm zem ieklātās virsmas. 
• Lielākām platībām mēs iesakām vispirms sagatavot šuvju vietas ar hermetizējošu līmlenti 
un pēc tam tās piepildīt ar silikona masu un/vai izmantojot grīdlīsti ar hermetizētu uzmavu. 
• Durvju rāmji. Ja durvju rāmjus nav iespējams noīsināt, mēs iesakām izmantot 3 mm 
kompensācijas šuves, kuras var piepildīt ar silikonu, izmantojot iepildīšanas loksni. Ja durvju 
rāmji ir jānoīsina, nodrošiniet 5 mm kompensācijas šuvi pie sienas. 
 
Pirmo paneli ieklājiet ar ierievi pavērstu uz sienas pusi, pēc tam pievienojiet visus pārējos 
paneļus. 

 
 
Pārliecinieties, ka virspuses ierievja un gropes savienojumi pieguļ tieši viens virs otra. 
Nofiksējiet tos, viegli uzsitot uz tiem ar gumijas āmuru. 

 
Turpiniet klāt pārējās flīzes pirmajā rindā. Pēdējam panelim ir jābūt vismaz 30 cm garam. 
Atgriezumam no pēdējā paneļa šajā rindā arī jābūt vismaz 30 cm garam, lai to varētu 
izmantot kā pirmo paneli nākamajā rindā. Ievietojiet šo paneli pirmās rindas pirmā paneļa 
gropē aptuveni 30 grādu leņķī un nolieciet ar vieglu spiedienu pretī pirmajai rindai. 

 
Ņemiet nākamo paneli un ievietojiet to 30° leņķī gareniski pirmās rindas panelī, kas jau ir 
uzklāts uz grīdas. Virziet paneli pēc iespējas tuvāk iepriekš ieklātā paneļa augšdaļai un 
nofiksējiet virspuses savienojumus ar gumijas āmuru, kā iepriekš aprakstīts. 
 
Turpiniet šādā pašā veidā ieklāt visas pārējās rindas. Lai panāktu optimālu ieklāšanu, 
pārliecinieties, ka virspuses (īsie) savienojumi ir izvietoti zigzagveidā starp blakusesošajām 
rindām vismaz 30 cm attālumā. 
 
Lai ieklātu pēdējo rindu, ir jānomēra attālums starp sienu un iepriekš ieklāto rindu, un 
panelis ir attiecīgi jāsagriež (atcerieties, ka jāievēro 5 mm plata kompensācijas sprauga). 
 
Piezīme. Pēdējai rindai ieteicams būt vismaz uz pusi tik platai kā panelis. 
 
Piezīme. Ja nepieciešams demontēt rindu, viegli pavelciet paneli(-us) uz augšu un izvelciet 
to(-s) no iepriekšējās rindas gropes(-ēm). Lai demontētu atsevišķus paneļus, izslidiniet tos 
ārā no gropes. Tas novērš stiprinājumu (click) sistēmas bojāšanos. 



Ieklāšanas pabeigšana 
 
Atcerieties, ka pirmais iespaids ir ļoti svarīgs! Atstājiet objektu tīru un kārtīgu. 
 
No ieklātā seguma ir jānotīra atgriezumi un gruži, grīda ir jāizslauka vai jāiztīra ar 
putekļsūcēju.   
 
Ja grīdas segums ir jāpasargā no citiem remontdarbiem vai noslodzes darba vietā pirms 
projekta pabeigšanas, ir jāizvēlas iespējamās noslodzes veidam un līmenim, kā arī trieciena, 
skrāpējumu nodiluma bojājumiem atbilstošs aizsardzības pārklājums. 
 
Daudzos gadījumos ir pieņemts sākotnējo grīdas sagatavošanu uzticēt vai ar apakšlīgumu 
piešķirt profesionālam tīrīšanas un apkopes darbuzņēmējam, kuram ir personāls un 
pienācīgs aprīkojums, lai rūpīgi veiktu darbu. 
 
Lai panāktu jebkura jauna grīdas seguma optimālu kalpošanu, ir svarīgi jau no pirmās dienas 
veikt pareizu seguma tīrīšanu un kopšanu. Visu Forbo Flooring materiālu tīrīšanas un 
kopšanas instrukcijas ir pieejamas lejupielādei mūsu mājas lapā  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.forbo.com/flooring/lv-lv/lejupielades/ph5ook

