Grīdas dēļu ieklāšanas instrukcija.
Pirms ieklāšanas.
Pārbaudiet vai apkures/dzesēšanas sistēma ir iestādīta normālā režīmā. Grīdas dēļi ir gatavi ieklāšanai
un aklimatizējušies, kad tie ir sasnieguši telpas gaisa mitruma un temperatūras līmeni, kam gan pirms
uzgabāšanas gan uzsākot ieklāšanu jābūt 18-23 grādu robežās ar gaisa mitrumu no 50-60%. Materiālam
janostāv vismaz 48 stundas telpā, kurā tas tiks ieklāts. Masīvo grīdas dēļu ieklāšana var tikt veikta tikai
tad, kad ielietās vai līdzinātās cementa grīdas, špakteletās sienas u.c. ir pilnībā izžuvušas, logi un
ārdurvis iemontētas, kā arī telpā esošais mitrums izvēdināts.
Mēs iesakām dēļus ieklāt uz divu veidu pamatnēm: kokšķiedras plātnēm vai betona. Katrai no tām ir
savi ieklāšanas nosacījumi.
Kokšķiedras plātnes (OSB, saplāksnis). Tām jābūt vismaz l8 mm biezām, bet ne plānākām kā paši
grīdas dēļi, un stingri piestiprinātām pie grīdas lāgām vai pielīmētām/pieskrūvetām pie betona. Ieklājot
plātnes starp tām vēlams atstāt 3-5 mm spraugas, lai nerastos čīkstēšana. Plākšņu saduru vietas
ieteicams veidot ar nobīdi.
Betons. Cementa grīdām jabūt līdzenām, pieļaujamais virsmas nelīdzenums - līdz 2 mm uz 2 m.
Lielāki izciļņi jānoslīpē. Pamatnes cementa mitrums nedrīkst pārsniegt 2%. Masīvo grīdas dēļu
līmēšanai izmantojiet tikai tās līmes, kas nesatur ūdeni.
Ieklāšana. Ieklāšanas procesā telpas temperatūrai jābūt l8-23 grādu robežās, gaisa mitrums 50-60 %.
Pielīmēšana. Šis ir vienīgais veids kā ieklāt grīdas dēļus uz betona pamatnēm. Tāpat šī metode ir
ieteicama kokšķiedras plātņu pamatnēm. Betonam jābūt sagatavotam, kā minēts iepriekš. Atkarībā no
līmes var būt nepieciešama pamatnes gruntēšana. Lūdzu iepazīstieties ar līmes instrukciju, lai izvairītos
no iespējamām kļūdām.
Naglošana/skrūvēšana. Atzīmējiet pirmā dēļa atrašanās vietu uz grīdas ņemot verā vismaz 13 mm
atstarpi līdz sienām. Ir ļoti svarīgi pirmās dēļu rindas ieklāšanu iesākt pareizi.
Izvēlieties vistaisnākos dēļus pirmajām trīs rindām un izlieciet uz grīdas rakstā, kadā tie tiks ieklāti.
Svarīgi:
 Vienmēr uzmanīgi izvēlieties dēļus, pirms līmējat tos pie grīdas, pārbaudot iespējamos
defektus. Par ieklātas grīdas kvalitāti atbild klājējs!
Ieklāšana.
1. Novietojiet pirmo dēli paralēli sienai ar gropi pret to, ievērojot vismaz 13 mm atstarpi. Šī
atstarpes vieta ļaus kokam brīvi izplesties. Kājlīstei šī atstarpe jānosedz, kad ieklāšana būs galā.
2. Pirmā rinda jānostiprina, izmantojot koka skrūves. Izurbiet skrūvei ,,ceļu" uz dēļa mēlītes 45
grādu leņķī, katrus 20-25 cm,visa dēļa biezumā. Šie caurumiņi novērsīs koksnes plīšanu,
skrūvējot tos pie grīdas. Pēc tam veiciet pieskrūvēšanu augstākminētajā vietā.
3. Nomēriet un nozāģējiet dēli, lai nobeigtu pirmo rindu. Nozāģēto daļu izmantojiet nākošās rindas
uzsākšanai, lai minimizētu materiāla patēriņu. Atstājiet min. 10 mm atstarpi līdz sienai uzsākot un
nobeidzot katru rindu.
4. Sāciet nākošo rindu ar dēli, kas ir vismaz 15 cm īsāks vai garāks par pirmo dēli iepriekšējā rindā.
Novietojiet dēli vietā, izurbiet caurumu uz dēļa mēlītes 45 grādu leņķī katrus 20-25 cm un
fiksējiet to ar skrūvi.
5. Turpiniet ieklāšanu līdz istabas galam. Neaizmirstiet atstāt izplešanās starpu 10-15 mm līdz gala
sienai.
6. Nobeidziet ieklāšanu ar grīdlīstu montāžu.
7. Atstājiet dēļus ieklātā veidā uz 4-5 dienām pirms to galīgās apstrādes ar laku vai eļļu. Šajā laikā
izvairieties no neapstrādātu dēļu sasmērešanas.
Kopšana. Lakoti dēļi ir viegli kopjami, tos vislabāk mazgāt ar izgrieztu lupatu. Izvairieties no asu
priekšmetu atrašanās uz grīdas - tie var saskrāpet laku!
Uzmanību!
l. Uzkopiet grīdu regulāri
2. lzmantojiet filca paliktnīšus zem mēbelēm un smagiem priekšmetiem.
3. Neslapiniet Jūsu koka grīdas, mitrums tās var sabojāt!
4. Tiešu saules staru ietekmē dabīga grīda var mainīt toni.
5. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar izplatītāju!

