
 

 

 

 

 

 
 

TRANSPORTAVIMAS 
Transportuojant laminuotas grindis, apsaugokite jas nuo oro 
sąlygų poveikio bei laikykite originalioje pakuotėje. 

 
 

SANDĖLIAVIMAS 

Laminuotų grindų pakuotės, nepradarytos turėtų būti 

sandėliuojamos sausame kambaryje (viduryje), kuriame jos bus 
klojamos, bent 48 val. Kambario temperatūra visą laiką turi būti 
ne mažesnė nei +18° bei santykinė oro drėgmė neturetų viršyti 
70%. 

 
 
 
 

NETINKAMOS DRĖGNOMS PATALPOMS! 
Laminuotų grindų sudėtyje daugiausia yra medžio. Dėl to, 
aukšta pastovi drėgmė gali nepataisomai jas sugadinti. Tik 
specialiai paruoštos laminuotos grindys gali būti naudojamos 
voniose ar kitose aukšto drėgnumo zonose. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TVARUS ŽALIAVŲ TIEKIMAS 
Mūsų laminuotų grindų gamybai naudojama tik vietinė 
mediena, gauta iš Austrijos ir Vokietijos pastoviai atsodinamų 
miškų, esančių apylinkėse iki 500km aplink gamyklos teritoriją. 

Laminuotų grindų naudojimo instrukcija. Bendra informacija 
 

Paskirtis: Kaindl laminuotų grindų Fishbone kolekcijai su Angle/Angle 
jungtimi. 
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REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Garo izoliacija: grindų ploto +10% 

Žingsnio garso izoliacija (paklotas): grindų ploto +5% 
Kaiščiai 
Liniuotė 
Pieštukas 
Pjūklas 
Plaktukas min. 500 
g. Pakalimo įrankis. 
Naudojant ne specialius laminuotų grindų klojimui skirtus 
įrankius / priedus, grindys gali būti sugadintos. Todėl 
patariame naudoti tik specialias priemones, sukurtus 
laminuotų grindų klojimui. 

 

JOKIO TVIRTINIMO PRIE PAGRINDO 

Šios grindys montuojamos nenaudojant klijų ar kitų tvirtinimo 

medžiagų. Jos mechaniškai susijungia per įlaidą bei išdrožą 

(Click). 
Jokiais atvejais netvirtinkite grindų prie pagrindo ir 
neužspauskite jų itin sunkiais objektais – baldais, akvariumais ir 
pan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKSIMALUS GRINDŲ PLOTAS (be kompensacinių siūlių) 
Maksimalus, leistinas vientiso grindų ploto (be kompensacinių 
siūlių) ilgis ar plotis gali būti 8 m. Ilgesnių kraštinių plotai privalo 
būti atskirti kompensaciniu, bent 12 mm, plėtimosi tarpu, 
įrengiant jungimo apdailos profilį. 
Laminuotos grindys sudarytos iš medžio. Svyruojant oro 
drėgmei jos gali plėstis/trauktis iki 2mm/m per ilgį. Klodami 
grindis, turėkite tai mintyje. 
Palikite, bent 12 mm, tarpus tarp grindų ir sienų per visą 
perimetrą, tokį patį tarpą reikia palikti ir aplink šildymo 
vamzdžius ar kitas, 
tvirtas statybines konstrukcijas. Įrenkite kompensacinius tarpus 

ir 

tarp skirtingų kambarių. 
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REIKALAVIMAI PAGRINDUI. PAGRINDO PARUOŠIMAS. 

Lygus, tvirtas, sausas bei švarus. Lygumas – pagrindo 

nelygumai 

negali viršyti 3mm/m matuojant bet kurioje vietoje, bet kuria 
kryptimi. Didesni pagrindo nelygumai nei 3mm/m turi būti 
šlifuojami arba lyginami išlyginamaisiais mišiniais. 

ESANČIOS GRINDŲ DANGOS 
Senos tekstilinės, kiliminės dangos yra nehigieniškos ir per 
minkštos ant jų kloti laminuotas grindis, todėl jos turi būti 
pašalintos. 
Montavimas ant PVC ar linoleumo dangų gali būti atliekamas, 
tik jei jos yra tvirtai priklijuotos prie pagrindo, nėra 
atsiklijavusių vietų nuo pagrindo ir nėra įrengto grindinio 
šildymo. 

ŠVARA 

Pagrindo paviršius turi būti visiškai švarus. Prieš pradedant 
montavimo darbus, pagrindas turi būti kruopščiai nusiurbtas 
galingu siurbliu. 

MONTAVIMAS ANT BETONINIŲ / MINERALINIŲ PAGRINDŲ 

Kadangi pagrindo džiūvimas priklauso nuo klimato sąlygų, rekomenduojame lyginamųjų mišinių 

džiūvimo 
laikus vertinti tik kaip gaires. Bet kokiu atveju, saugos sumetimo tikslais reikėtų pridėti 2 savaites. 
Absoliučiai saugūs galime būti tik atlikę pagrindo drėgmės matavimus CM metodu (kalcio karbido 
metodas). 

- cementinis pagrindas: džiūvimo laikas 1 savaitė/cm,  likutinė drėgmė neturi viršyti  ˃ 2% CM 
- anhidritinis pagrindas: džiūvimo laikas 2 savaitės/cm, likutinė drėgmė neturi viršyti ˃ 
0,3% CM Esant šildomoms grindims: 

- cementinis  pagrindas: likutinė drėgmė neturi viršyti  ˃ 1,8% CM 

- anhidritinis pagrindas: likutinė drėgmė neturi viršyti ˃ 0,3% CM 
Esant šildomoms grindims, pagrindas turi būti paruoštas laikantis visų šildymo sistemos gamintojo 
įrengimo sąlygų. Atliktas bei dokumentuotas pirminio šildymo ar iškaitinimo protokolas. 

 

MONTAVIMAS ANT MEDINIO AR PANAŠAUS PAGRINDO. 

Medinės konstrukcijos turėtų būti gerai ventiliuojamos (4cm2 ventiliacijos ploto kiekvienam m2 

grindų). 

Pagrindai iš medienos (drožlių, plaušo plokštės, juodgrindės ir pan.) neturi būti padengti 
hermetizuojančiomis medžiagomis, tam, kad po grindimis nesiveistų kenksmingi organizmai, 
galintys sugadinti medinį pagrindą. 
Būtina užtikrinti pakankamą pagrindo ventiliavimą. Grindjuostės montuojamos su ventiliacijos 
angomis, kad galėtų pakankamai gerai ventiliuotis pagrindas. Nepriklausomai nuo metų laiko, 
ventiliacijos angos turi būti nuolatos sausos, kad medinė konstrukcija išlaikytų drėgmės pusiausvyrą 
ir nebūtų pažeista. Užtikrinus pakankamą ventiliaciją, drėgmę izoliuojanti PE plėvelė nebebus 
reikalinga. 
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PAGRINDAS 
PE polietileno plėvelė. Siekiant sumažinti drėgmės poveikį ant 
cementinio išlyginamojo sluoksnio, visais atvejais ant šildomų 
grindų būtina užtiesti  ≥0,2mm storio polietileno plėvelę ar kitą 
atitinkančią garo izoliaciją. Plėvelė klojama užleidžiant vieną 
juostą ant kitos po 20 cm, kraštus suklijuojant lipnia juosta. 
Paklotą plėvelę ties sienomis 
užleiskite ant sienų 4-5 cm. 

 
Smūgio garso izoliacija. Be akustinių savybių labai svarbu, 
kad akustinis paklotas turėtų pakankamą atsparumą spaudimo 
jėgai. Reikalavimas: 
CS ≥ 90 KPa = 9 t/m2. Mes rekomenduojame produktus 
pagamintus iš XPS (ekstruzinis polistirenas). Paklotas su 
integruota garo plėvele taip pat gali būti naudojamas. Aukštos 
kokybės „Kaindl Sound System 2.2“ paklotas su garso ir garo 
izoliacija viename, puikiai pritaikytas jūsų naujoms grindims. 

 

GRINDŲ KLOJIMO KRYPTIS 
Rekomenduojama grindis kloti išilgai pagrindiniam kambario 
šviesos šaltiniui. Grindų plokščių sujungimai labiau išryškėja 
montuojant 
grindis skersai šviesai. Kadangi jungimai per plotį yra daug 
dažnesni, dėl to atrodo, kad grindys turi daugiau jungimo siūlių. 
Tai tėra 
rekomendacija, o ne būtinas sprendimas, kadangi ir kiti, čia 

nepaminėti aspektai, gali turėti įtakos klojimo krypties 

pasirinkimui. 
 
 
 

MONTAVIMAS ANT ŠILDOMŲ GRINDŲ 
Kaindl Laminuotos grindys be problemų gali būti įrengiamos ant 
karštu vandeniu šildomų grindų sistemų. Montuojant Kaindl 

laminuotas grindis ant elektrinių šildymo sistemų, atkreipkite 

dėmesį 

į nuorodas esančias informaciniuose lapeliuose. 



Laminuotų grindų naudojimo instrukcija. Prieš laminuotų grindų 
klojimą 

 

 

GRINDŲ PLOKŠČIŲ MAIŠYMAS 
Kiekviena pakuotė turi A ir B elementus. A ir B lentutės, turėtų 
būti atskirtos į atskiras krūveles iki klojimo pradžios. Klojant 
lentutes užtikrinkite, kad vienoje eilėje būtų naudojamos tik A 
arba B tipo 
lentutės. Nuopjova nuo vienos eilės pabaigos NEGALI būti 
naudojama sekančios eilės pradžiai, nes jos skirsis elementų 
tipu. Ji gali būti naudojama tik kas antroje eilė. 

 
 
 
 
 
 
 

APŽIŪRĖKITE GRINDŲ PLOKŠTES 

Vizualiai įvertinkite ar laminuotos grindys nėra pažeistos (spalvą, 

dekorą, briaunas, mechaninius pažeidimus). Nedideli lentelių 
pažeidimai gali būti pašalinami juos išpjaunant ir panaudojant 
grindų kraštuose. Dirbkite tik dienos šviesoje ar prie atitinkamai 
gero 
apšvietimo, kad išvengtumėte nepastebėtų pažeidimų. Paklojus 
plokštes pretenzijos dėl tokių pažeidimų nebepriimamos. 

 
 
 
 
 
 
 

PIRMOJI GRINDŲ EILĖ 
Įvertinkite patalpos plotį. Pirmosios ir paskutinės grindų lentučių 
eilės plotis neturi būti mažesnis kaip 50mm. 
Jeigu siena nėra lygi ( nuokrypis ≥ 5mm ) per ilgį, lentučių 
pirmoji eilė išlyginama kaiščių pagalba ir pažymima. Prieš 
pažymint įsitikinkite, kad lentučių eilė tiksliai ir tiesiai išlyginta. 
Lentutės apipjaunamos išilgai pagal pažymėtą vietą. Jeigu 
paskutinės eilės lentučių plotis būtų siauresnis kaip 5cm, reikia 
papildomai 
apipjauti pirmąją lentučių eilę. Įsitikinkite, kad yra paliktas min. 
12 mm tarpas tarp sienos ir grindų. Atsižvelkite į tai, 
apskaičiuodami paskutinės eilės lentučių plotį. 
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KLOJIMO PRADŽIA 
Nupjaukite viršutinę lentutės išdrožą, kad lentutės briauna būtų 
stačiakampė ir pridėkite ją prie sienos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRMOJI EILĖ 

Įstatykite lentutę vieną į kitą maždaug 25° kampu ir nuleiskite ją 
žemyn, kad susijungtų. Lentutės yra jungiamos per trumpąją 
kraštinę. Įstatykite vieną lentutę į kitos išdrožą 25° kampu ir 
leisdami ją žemyn, sujunkite lentutes. Užtikrinkite eilės tiesumą. 
Rekomenduojame 

peržiūrėti ir video instrukciją. 
 
 
 
 
 
 

 
PIRMOSIOS EILĖS PASKUTINĖS LENTUTĖS ŽYMĖJIMAS 
Kad tiksliai nupjautumėte paskutinės eilės lentutę, apsukite ją 
180o kampu padėdami ją dekoro puse į viršų, ant jau paklotos 
eilės. 
Nepamirškite palikti 12 mm tarpo tarp sienos ir lentutės galo. 
Lentutę pažymėkite ir nupjaukite. Lentutę visada pjaukite dekoro 
puse į viršų (taip išvengsite briaunų atsiplaišiojimo) ir tik 
naudojant elektrinius pjūklus, lentutę pjaukite dekoro puse į 
apačią. Lentelių persidengimas per skersinę jų dalį turi būti min. 
400 mm. Dėl šio persidengimo 
išsaugosite grindų sistemos stabilumą. 
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SEKANČIŲ GRINDŲ EILIŲ KLOJIMAS 
A) Sujunkite lentutes per siaurąją dalį, per visą 

kambario ilgį. Uždėkite jas ant prieš tai paklotos eilės 
sujungimo, bet nesujunkite (pav. ①). 

B) Dabar sujunkite eilės ilgiu, iš kairės į 
dešinę: a Pridėkite lentutes 250 kampu 

b Įstatykite įlaidą į išdrožą 

c Nuleiskite žemyn, kad visa eilė susijungtų. 
 

Pirmąją, antros eilės lentutę uždėkite ant pirmosios eilės jungties 
lentutės, tačiau jų nesujunkite. Antrąją lentutę sujunkite su 
pirmąją per siaurąją kraštinę. Naudokitės pirmosios eilės tiesia 
linija, kad 
išsaugotumėte antrąją eilę tiesią. Tęskite per visą kambario ilgį. 
Užbaigę, turėsite antrą eilę, tvirtai susijungusią per siaurąsias 
kraštines. Per ilgį, visa antroji eilė turėtų būti uždėta ant 
pirmosios eilės jungties. O dabar sujunkite eiles per visą ilgį, 
pradedant nuo 
kairės į dešinę, tai padarykite šiek tiek pakeldami antros eilės 
lentutes ir įstatydami jas į pirmos eilės jungtį. Leisdami lentutes 
žemyn sujungsite abi eiles. 

 

TVIRTINIMAS EILIŲ GALUOSE 

Išlyginkite tiksliai eilę ir jos galuose užfiksuokite ją kaiščių 

pagalba. 
Pradžioje surinkite pirmas tris eiles nefiksuodami jų su kaiščiais 
galuose, tiksliai išlyginkite eiles ir užfiksuokite su kaiščiais. Tai 
užtikrins tvirtą susijungimą tarp lentučių, tai leis išvengti 
nepageidaujamo 

lentelių pasislinkimo. 
 

JEI NĖRA GALIMYBĖS ĮDĖTI LENTUTĖS KAMPU 

Po durų stakta, prie žemai esančių radiatorių ir pan. būna 

sudėtinga 
įstatyti lentutę kampu. Tokiais atvejais, reiktų peiliu (ar kaltu) 
nupjauti apatinės sujungimo dalies dalį. Žr. pav. ar video 
instrukciją. Tuomet, ją patepti D3 klijais ir sujungti (esant 
poreikiui užfiksuokite elementus lipnia juosta). 
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ĮRENGIMAS TIES ŠILDYMO VAMZDŽIAIS (MIN 12 

MM) 
Suderinkite grindų lentelių eilę taip, kad vamzdžiai eitų 
per jos skersinės dalies centrą. Pirmiausia atpjaukite 
teisingo ilgio lentutę, palikdami (min. 12 mm) tarpą tarp 
sienos ir 

lentelės. Paskui padėkite lentutę šalia tikrosios vietos, 

su 
liniuote išmatuokite ir pažymėkite, kurioje lentutės 
vietoje eis vamzdžiai. Pažymėtose vietose išpjaukite 
ertmes, jos turi būti 24 mm didesnio skersmens nei 
patys vamzdžiai. Palikite laisvus 12 mm tarpus aplink 
vamzdžius. Nupjaukite lentutės galą per pažymėtą 
vamzdžių centro liniją, kaip parodyta paveikslėlyje. 
Nupjautą lentutės dalį sutepkite 
klijais pjūvio vietoje ir tvirtai (užfiksuodami kaiščiais) 
sujunkite su likusia lentutės dalimi. 

 
 
 
 

ĮRENGIMAS TIES MEDINĖMIS DURŲ STAKTOMIS 

Minimalaus atstumo išlaikymas 12 mm. 

Pridėkite lentutę dekoro puse į apačia prie durų 

staktos. 
Pripjaukite staktą. Tada, lentutę atsukite dekoro puse į 
viršų ir pakiškite po stakta. Nepamirškite šioje vietoje 
palikti kompensacinį 12 mm tarpą. 

 

ĮRENGIMAS TIES METALINĖMIS DURŲ 

STAKTOMIS 

Minimalaus atstumo išlaikymas 12mm. 

Ant lentutės pažymėkite metalinės staktos matmenis 
liniuotės pagalba, būtinai išlaikykite 12 mm tarpą iš visų 
pusių. Pažymėtą vietą išpjaukite. Sujunkite lentutes, 
įsitikinkite ar yra išlaikomas reikalingas tarpas tarp durų 

staktos ir grindų lentutės. 
 
 
 

PASKUTINĖ LENTUČIŲ EILĖ 

Apskaičiuokite tikslų paskutinės eilės lentučių plotį. 

Tam lentutę uždėkite apverstą lygiai ant 

priešpaskutinės 
eilės. Paskui paimkite dar vieną lentelę, kuri bus 
panaudota kaip liniuotė atstumui pažymėti. Padėkite ją 
ant matuojamos lentutės priglausdami išdrožos pusę 
prie sienos, išlaikydami, kaiščių pagalba, minimalų 

kompensacinį tarpą tarp sienos ir lentutės. Atžymėkite 

pjovimo liniją. 
Nupjaukite dalį lentutės išilgai. Minimalus 
kompensacinis tarpas: 1,5mm/m (bent 12mm). 



Laminuotų grindų naudojimo instrukcija. Grindų 
klojimas 

 

Tokiu būdu pamatuokite visą paskutinės eilės 
plotį. Tai atliksite uždėdami lentutes ant 
paskutinės eilės. 
Nupjaukite visas lentutes išilgai. Minimalus 
kompensacinis tarpas: 1,5mm/m (bent 12mm). 

Įstatykite lentutę išilgai į įlaidą ir leisdami žemyn 

sunerkite. 
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PRIEŽIŪRA 
Nevalykite šlapiai laminuotų grindų. Naudokite paminkštinimus 
po baldais. Palaikykite kuo vienodesnį klimatą patalpoje. 
Laminuotos 
grindys yra itin higieniškos ir lengvai prižiūrimos. Atkreipkite 
dėmesį į šias rekomendacijas: kasdienei priežiūrai pakanka 
sauso valymo šepečiu ar dulkių siurbliu. Nedidelius nešvarumus 
valykite drėgna, 

gerai išgręžta šluoste. Valydami nepilkite tiesiogiai vandens ant 
grindų. Kuo sausiau prižiūrėsite grindis, tuo ilgiau jos išlaikys 
pradinę išvaizdą. 

 
Sukietėjusius klijų likučius galite nuvalyti acetonu arba specialiu 
klijų tirpikliu. Stipresnius nešvarumus ir sukietėjusias dėmes 
(dažų, klijų, nagų lako ir alyvos) galite lengvai nuvalyti su 
acetonu arba alkoholio turinčiais tirpikliais. Reguliariai priežiūrai 
galite naudoti įprastus namų ūkiui skirtus valiklius, tinkančius 
laminuotoms grindims, bet kokiu atveju, nenaudokite šiurkščių 
kempinėlių, vaško ir polirolio. 

 
Statykite gėlių vazonus ant vandeniui atsparių kilimėlių. Baldų 
kojas paklijuokite veltinio padais. Biuro kėdžių ar kitų baldų 
ratukai turi atitikti DIN 68131 reikalavimus, galima naudoti tik 
W tipo minkštus guminius ratukus. 

 

PURVO PROFILAKTIKA 
Įėjimo iš lauko zonose būtinai patieskite apsauginius kilimėlius. 
Komercinės paskirties patalpose prie įėjimų turi būti įrengiamos 
valymo zonos (minimalus ilgis 4m). 
Apsaugos kilimėliai užtikrina, kad ant grindų pateks tik vidutinis 
purvo kiekis. Nešvarumai, tokie kaip smulkūs mineralai (smėlis), 
pažeidžia jūsų grindis, nes jie veikia kaip švitrinis popierius. 

 

NEDIDELIŲ PAŽEIDIMŲ TAISYMAS 
Jeigu atsirado nedideli pažeidimai, tokie kaip įtrūkimai ar 
įspaudai, galima juos panaikinti patiems su tam pritaikytu pagal 
spalvą remontiniu rinkiniu. Grindų kokybė dėl to, nesumažės. 
Didesni pažeidimai, pagal galimybes, turėtų būti taisomi 
specialisto. 


