
UNICLIC® IEKLĀŠANAS NORĀDĪJUMI  

Vispārēji norādījumi  
Uniclic® ir revolucionāra sistēma lamināta grīdu ieklāšanai, nelietojot līmi. Atjautīgā mēlītes un gropes forma ļauj paneļus 
vienkārši sastiprināt kopā ar klikšķi. Unilic® ir unikāla, jo ļauj ieklāt dēļus divos dažādos veidos.  

Metode A. Novietojiet ieklājamo paneli 20-30 grādu leľķī pret jau ieklāto paneli. Nedaudz pakustiniet paneli uz augšu un uz leju, 
vienlaikus spiežot uz priekšu. Paneļi paši savienosies ar klikšķi. Jūs variet vai nu ievietot mēlīti gropē, vai gropi mēlītē. Mēlītes 
ievietošana gropē ir vispārpieľemtā un vienkāršākā metode.  
Skatiet attēlus 1A, 1B un 1C.   

 

Metode B. Uniclic® ļauj savienot arī nepaceltus paneļus. Šādā gadījumā jālieto īpašais Uniclic® iegriešanas bloks. Dēļi nav 
jāsavieno ar vienu sitienu. Lai paneļi netiktu sabojāti, tie jāsavieno pakāpeniski. Skatiet attēlus 2A un 2B.  

 

 

Darbarīki grīdas ieklāšanai  

Precīzi izpildiet ieklāšanas instrukciju, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. Papildus parastajiem lamināta grīdu ieklāšanas 
darbarīkiem (āmuram, zāģim, zīmulim, lineālam) jums būs nepieciešami vēl šādi piederumi:  
- ieklāšanas rīku komplekts (pacelšanas rīks, starpelementi (1-8 mm / 0,039"-0,315") un Uniclic® piemērots iegriešanas bloks);  
- apakškārtas sistēma;  
- kopšanas līdzekļi.  

Tādu piederumu izmantošana, kurus nav ražojis QuickStep®, var sabojāt QuickStep® grīdas. Šādā gadījumā Quick•Step® garantija 
nebūs spēkā. Tādēļ mēs iesakām lietot tikai Quick•Step® piederumus, jo tie ir īpaši izstrādāti un pārbaudīti lietošanai ar 
Quick•Step® grīdas paneļiem.  

Protams, paneļi būs arī jāzāģē. Lai zāģējums būtu tīrs, paneļa pusi ar rakstu novietojiet uz leju, lietojot finierzāģi, figūrzāģi vai rokas 
ripzāģi, un uz augšu, lietojot rokas zāģi vai šķērszāģi.  

Deviņi punkti, kuriem jāpievērš uzmanība  

1. Pateicoties Uniclic® sistēmai, grīda ir peldoša un tiek ieklāta bez līmes. Jūs variet staigāt pa grīdu gan ieklāšanas laikā, gan 

uzreiz pēc ieklāšanas.  

 

2. Uniclic® paneļi ļauj izvēlēties, kurā vietā sākt darbus. Padomājiet, kā ieklāt grīdu būs visvieglāk. Mēs parādīsim ieklāšanas 
metodi, piemērotu labročiem – no kreisās puses uz labo. Jūs varat strādāt tādā virzienā, kādā vēlaties.  

3. Pirms sākt ieklāšanu, pārliecinieties, ka paneļi ir pietiekami sajaukušies, lai beigās nesanāk ieklāt vienu pie otra pārmērīgi daudz 
vienādu, gaišu vai tumšu, paneļu.  

4. Pirms ieklāšanas un tās gaitā pārbaudiet visus paneļus dienas gaismā. Bojātus paneļus ieklāt nedrīkst.  

5. Grīdu vēlams ieklāt paralēli virzienam, kādā istabā krīt gaisma. Vispiemērotākā ir 15-20°C (59-68°F) temperatūra un 50-60% 
liels relatīvais gaisa mitrums.  

6. Ļaujiet paneļiem 48 stundas aklimatizēties neatvērtā iepakojumā normālā istabas temperatūrā, tos novietojot tās istabas vidū, 
kurā plānojat ieklāšanu.  

7. Mitrums telpā var mainīties atkarībā no gadalaika, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai grīda varētu izplesties un sarauties. Tādēļ atstājiet 
vismaz 8-10 mm (5/16"-3/8") izplešanās atstarpi visās grīdas malās, ap caurulēm, sliekšľiem un zem durvīm.  

8. Lielās istabās izplešanās atstarpes jāierīko ik pa 13 m (40 pēdām) gan garumā, gan platumā. Mēs iesakām ierīkot izplešanās 
atstarpes arī starp istabām (piemēram, zem durvīm). Izplešanās atstarpes var apdarīt ar dekoratīvajām uzlikām, piestiprinot 
tās grīdas apakškārtai.  

9. Gādājiet, lai paneļu beigu šuves blakus esošās rindās nebūtu līdzās viena otrai. Paneļu beigu šuves vienmēr izvietojiet 
zigzagveidā ar vismaz 15 cm / 6 collu atstarpi.  



4. 
Istabas sagatavošana  

- Pārliecinieties, ka pēc grīdas apakškārtas un grīdas seguma ieklāšanas būs iespējams atvērt un aizvērt durvis (vismaz 1 cm (3/8") 

atstarpe).  

- Pārliecinieties, ka ir iespējams noľemt vecās dekoratīvās uzlikas. Jūs varat arī atstāt sienas neapdarītas un apdari pabeigt ar 
Quick•Step® profiliem.  
- Pārliecinieties, ka grīdas apakškārta ir līdzena. Visi nelīdzenumi, kas ir lielāki par 2 mm (1/16") uz 1 metru (40"), ir jānolīdzina. Lai 
izlīdzinātu grīdas pamata nelīdzenumus, noteikti ir jāizmanto izlīdzinoša grīdas apakškārta. Īpaši izstrādātās Quick•Step® Combi 
grīdas apakškārtas ir mitrumdrošas, izolējošas, skaľu samazinošas un izlīdzinošas. To gludā virsma atvieglo lamināta paneļu 
ieklāšanu un nodrošina pietiekamu izplešanās vietu vēlāk. Vairāk par Quick•Step® grīdas apakškārtām un to ieklāšanu jūs variet 
uzzināt uz to iepakojuma vai pie sava izplatītāja.  
- Pārliecinieties, ka grīdas apakškārta ir tīra un sausa.  

BETONA GRĪDAS APAKŠKĀRTA  
Jaunbūve  

- Jaunai betona grīdai ir jāžūst vismaz 1 nedēļu uz katru biezuma centimetru (3/8"), ja tās biezums nepārsniedz 4 cm (1-1/2"). 
Grīdām, kas biezākas par 4 cm (1-1/2"), jāžūst divreiz ilgāk. Piemēram, 6 cm (2-1/2") biezai betona grīdai jāžūst vismaz 
8 nedēļas. Mitruma saturam jābūt mazākam par 2,5% (CM metode) vai mazākam par 5 mārciľām 24 stundās uz 1000 kv.pēdām 
(kalcija hlorīda metode ASTM 1869).  

- Ja tiek izmantota zemgrīdas apsilde, grīdas apakškārta nedrīkst būt siltāka par 28,8°C (84°F), bet mitruma saturam jābūt mazākam 
par 1,5% (CM metode). Šādā gadījumā jāievēro īpaši ieklāšanas norādījumi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar savu 
izplatītāju.  

Renovācija 
- Vispirms noľemiet visus mitrumu uzsūcošus grīdas segumus (paklājus, adatota filca segumus utt.).  
- Mitrumdroši grīdas segumi (PVC, linolejs, VCT utt.) nav jānoľem. Vienmēr izmantojiet grīdas apakškārtu.  

Mēs iesakām izmantot Quick•Step® grīdas apakškārtu.  

KOKA GRĪDAS APAKŠKĀRTA  
- Vispirms noľemiet visus esošos grīdas segumus.  
- Pārliecinieties, ka dēļu grīda ir stabila. Pienaglojiet visas vaļīgās daļas un, ja vajadzīgs, uzklājiet izlīdzinošo kārtu (Quick•Step® 
Softboard).  
- Uniclic paneļus ieklājiet šķērsām esošās grīdas apakškārtas virzienam.  
- Starptelpai zem dēļu grīdas ir jābūt pietiekami ventilētai. Novērsiet visus šķēršļus un nodrošiniet pietiekamu ventilāciju (kopā vismaz 
4 cm (1-1/2") ventilācijas atveru uz katru grīdas metru (40")). Koka mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 12%.  

Grīdas ieklāšana  

- Vispirms pakāpeniski ieklājiet grīdas apakškārtu šķērseniskā virzienā. Ja paneļiem jau ir pievienota apakškārta, 
izmantojiet tikai mitrumdrošo 150μ "Screen" plēvi ar līmlenti. Piegriežot membrānu, atstājiet nelielu rezervi pie 
sienām. Pie tās vēlāk tiks pievienota dekoratīvā uzlika. Skatiet attēlu 3A.  

 

 

- Pirmo rindu sāciet ar veselu dēli. Vispirms nozāģējiet mēlītes gan no garās, gan īsās puses. Skatiet attēlu 3B.  
 

 

- Novietojiet dēli ar nozāģētajām malām pret sienām. Starp dēļiem un sienu novietojiet 
starpelementus no ieklāšanas rīku komplekta.  
Tas nodrošinās pietiekami platu izplešanās atstarpi: 8-10 mm (5/16"-3/8"). Skatiet 
attēlu 3C.  



5. 
Zīmējumos parādīts, kur Uniclic® paneļus savienot leľķī, bet kur tie jāsavieno guļus. Rīkojieties tieši tā, kā 
norādīts attēlos.   



- Vietās, kur ir apgrūtinoši ieklāt Uniclic® dēļus, izmantojot iegriešanas bloku (piemēram, pie sienām), tos var savienot, izmantojot 
pacelšanas rīku un āmuru. Skatiet attēlus 5A, 5B un 5C.  

 

 

 

 

 

 
 
- 8-10 mm (5/16”-3/8”) plata izplešanās sprauga jāatstāj arī starp pēdējo rindu un sienu. Atcerieties to, zāģējot pēdējās rindas 

paneļus.  

Caurules  
Rindās, kur atrodas caurule, zāģējiet paneļus tā, lai caurule būtu starp divu paneļu īsākajām malām. Izmantojiet urbi, kura diametrs 
ir par 20 mm (3/4") lielāks nekā caurules diametrs, lai nodrošinātu izplešanās atstarpi. Savienojiet paneļu īsākās malas ar klikšķi un 
izurbiet tajos caurumus ar centru spraugā starp abiem paneļiem. Tagad variet ieklāt šos grīdas paneļus. Skatiet attēlus 6A, 6B. un 
6C.  

 

 

  

 

  

 

 

Zem durvju apmalēm  

Zāģējot paneļus, nodrošiniet vismaz 10 mm (3/8") izplešanās šuvi zem durvīm. Ja paneli nav iespējams pacelt, izmantojiet piemērotu 
iegriešanas bloku vai pacelšanas rīku un āmuru, lai savienotu paneļus, dēļiem guļot uz grīdas. Skatiet attēlus 7A un 7B.    

 

 

 

 

Apdare  

- Izľemiet visus starpelementus.  

- Piestipriniet dekoratīvās uzlikas pie plastmasas plēves, kuras malas paliek pāri no grīdas apakšas pie sienām. Nestipriniet 
uzlikas pie grīdas seguma. Tas ļauj grīdai izplesties un sarauties zem dekoratīvajām uzlikām.  
- Lai panāktu perfektu apdari ap caurulēm, izmantojiet rozetes vai blīvējumu.  
- Vietās, kur nav iespējams izmantot profilus vai grīdlīstes, aizpildiet izplešanās atstarpes ar blīvējumu. Skatiet attēlu 8A.  

 

 



Brīdinājums  

- Mēbelēm un krēslu kājām izmantojiet piemērotas filca vai plastmasas uzmavas.  

- Izvairieties no netīrumu, ūdens un smilšu iekļūšanas telpās, novietojot pie durvīm piemērotus 
kājslauķus.  
- Izmantojiet (biroja) krēslus un sēdekļus ar mīkstiem riteľiem, kas piemēroti lamināta grīdām, 
un/vai izmantojiet piemērotus grīdas aizsargpaklājus.  
- Nodrošiniet istabā vismaz 50% relatīvo gaisa mitrumu. Lietojiet gaisa mitrinātāju, ja nepieciešams.  

Kopšana  

- Jūsu lamināta gludajai virsmai nepielīp netīrumi un putekļi.  
- Šo grīdas segumu nedrīkst vaskot vai lakot.  
- Sausai kopšanai mēs iesakām Quick•Step® putekļu lupatu (slaucīšanas ierīci) vai putekļu sūcēju.  
- Nedaudz mitrai kopšanai mēs iesakām izmantot QuickStep® kopšanas līdzekli, kuru, atšķaidītu ūdenī (skatiet norādījumus), varat 
uzsmidzināt uz QuickStep® putekļu lupatas. Ľemiet vērā, ka citu tīrīšanas līdzekļu lietošana var sabojāt jūsu grīdas segumu. 
Vienmēr nosusiniet grīdu, lai uz tās nebūtu redzams mitrums. Segumiem ar noslīpinātām malām mēs noteikti iesakām izmantot tikai 
sauso kopšanu.  
- Slapja kopšana ir pilnīgi aizliegta. Jebkurš šķidrums ir nekavējoties jānotīra no grīdas. Uniclic® paneļi nav piemēroti 

izmantošanai mitrās vietās, piemēram, vannas istabās un saunās.  
- Noturīgus traipus uzmanīgi tīriet ar acetona bāzes nagu lakas noľēmēju. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus!  

Izbaudiet savu grīdu!  
 


