STARFLOOR CLICK 30

ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

A – „STARFLOOR CLICK 30“ KLOJIMO ĮRANKIAI
• Peilis tiesiais ašmenimis
• Apsauginės pirštinės
• Guminis plaktukas balta galvute
• Sulankstomas metras / matavimo ruletė
• Pieštukas / kampainis
• Tarpikliai
•
B – PASIRUOŠIMAS IR SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ KLOJANT
B.1 Prekių apžiūra
Prieš tęsdami pasiruošimo darbus patikrinkite atvežtų prekių kokybę. Pretenzijų negalėsite reikšti, jei
prekes pradėsite pjaustyti ar kloti. Montuojant būtina naudoti tos pačios partijos prekes, kad būtų
užtikrintas spalvų ir piešinio vientisumas.
B.2 Aklimatizacija
Pagal toliau pateikiamas sąlygas „Starfloor Click 30“ reikia leisti aklimatizuotis bent 24 val. patalpoje,
kurioje grindų danga bus klojama.
B.3 Patalpos temperatūros sąlygos
„Starfloor Click 30“ reikia kloti kambario temperatūroje nuo 18 °C iki 25 °C. Juodgrindžių, ant kurių
klosite gaminį, temperatūra negali būti žemesnė nei 15 °C.
B.4 Juodgrindžių būklė
Paviršių paruoškite pagal šalyje galiojančius standartus. Paviršius turi būti lygus, tvirtas ir labai sausas.
Maksimalus plokštumos nuokrypis yra 3 mm per tiesinį metrą. Tekstilės ir veltinio grindų dangas reikia
nuimti. Iš principo rekomenduojama nuimti bet kokią grindų dangą.
„Starfloor Click 30“ kloti nerekomenduojame, jei:
• Yra labai nelygių vietų (neatitinka šalyje galiojančių plokštumosstandartų).
• Juodgrindėse yra įtrūkimų.
• Juodgrindės yra nepakankamai sausos.
• Paviršius yra nepakankamai tvirtas, per daug porėtas arba nelygus.
• Paviršius užterštas, pvz., alyva, vašku, lako ar dažų likučiais.
• Yra aukščio skirtumų tarp juodgrindžių ir kitų konstrukcinių elementų.
• Netinkama juodgrindžių temperatūra (žemesnė nei 15 °C).
• Patalpos temperatūra yra žemesnė nei 18 °C arba aukštesnė nei25 °C.
• Tinkamumas šildomoms grindims iki 27°C
B.5 „Tarkomfort Premium“ arba „Tarkomfort Pro“ pakloto klojimas
Ant bet kokių juodgrindžių primygtinai rekomenduojame naudoti „Tarkomfort Premium“ arba „Tarkomfort
Pro“ paklotą. Šie paklotai suteikia toliau nurodytus privalumus:
• Išlygina nedidelius paviršiaus nelygumus, pvz., klojant ant keraminių plytelių, medinių grindų ir pan.
• Sumažina grindų dangos keliamą triukšmą per ją einant ir triukšmo perdavimo lygį (19 dB – „Tarkomfort
Premium“ ir 13 dB – „Tarkomfort Pro“).
• Suteikia daugiau komforto einant.
• Palengvina klojimą.
Jei reikia daugiau informacijos apie pakloto klojimą, peržiūrėkite pasirinkto gaminio klojimo instrukcijas.
Leistinos juodgrindės:
• Laminuota danga / parketas
• Lygios akmens grindys, marmuras, tašytas akmuo
• Keraminės plytelės (tarpų reikalavimai: < 5 mm pločio / < 2 mm gylio)
• Kompaktinės PVC dangos

• Lygios grindų lentos: naujos arba atnaujintos
Gaminio garantija negalioja, jei naudojamos nepatvirtintos juodgrindės.
C – KLOJIMAS
C.1 Klojimo nurodymai
Klodami visada pradėkite iš kairės į dešinę. Patalpoje juostas klokite taip, kad jos būtų nukreiptos šviesos
kryptimi. Jei patalpa ilga ir siaura, pvz., koridorius, „Starfloor Click 30“ galima kloti patalpos kryptimi.
C.2 Išsiplėtimo jungtis ir atstumai nuo krašto
Naudodami tinkamus tarpiklius sukurkite bent 5 mm pločio išsiplėtimo jungtį aplink visą kraštą.
PATARIMAS. Kaip tarpiklius naudokite grindų dangos nuopjovas. Be to, išlaikykite 5 mm tarpą nuo visų
patalpos įrengimų, pvz., vamzdžių, durų rėmų ir pan. Iš principo išsiplėtimo
jungties negalima pripildyti silikonu, elektros laidais ar kitomis priemonėmis.
C.3 Silikoną galima naudoti toliau nurodytais išskirtiniais atvejais:
• Drėgnose patalpose:
Kraštinėms jungtims drėgnose patalpose iki maks. 10 m2, pvz., vonios kambaryje ar virtuvėje, galima
naudoti silikoną, kad per išsiplėtimo jungtį ir į paklotą paviršių neįsiskverbtų vanduo. Jei drėgna patalpa
didesnė, jungties srityje rekomenduojame naudoti izoliuojamąją juostą, tada jungtį pripildyti kokybišku
silikonu ir (arba) naudoti grindjuostes su sandarinamuoju krašteliu.
• Durų rėmai:
Jei durų rėmų negalima patrumpinti, rekomenduojame palikti 3mm tarpą išsiplėtimo jungčiai, kurį galima
pripildyti silikonu. Jei rėmus galima patrumpinti, pasirūpinkite, kad prie sienos būtų 5 mm išsiplėtimo
jungtis.
C.4 Klojimas
1 žingsnis / Pirma eilė: Lentos išdrožos pusė klojant nukreipiama į sieną.
Pirmąją juostą paklokite liežuvėliu į
sieną, tada visas kitas juostas
Pirmos eilės nuopjova (ne mažesnė nei 30cm), gali būti panaudota kaip
suklokite tokiu pat būdu. Galus
pirmoji lenta antrosios eilės klojimui.
būtinai sudėkite vieną ant kito taip,
kad liežuvėlis tiksliai atitiktų
griovelius, ir užfiksuokite švelniai
bakstelėdami guminiu plaktuku. Jei
norite kloti kitą eilę, bent 30cm
ilgio juostos likutį įstatykite į išilginį
jau suklotos eilės griovelį maždaug
30° kampu ir nuleiskite ją
2 žingsnis / Antroji eilė: Lentos išdrožos pusė įstatoma 30o kampu į
įstatydami į ankstesnę eilę šiek tiek
pirmosios eilės įlaidą.
paspausdami. Paimkite kitą juostą,
ją taip pat įstatykite maždaug 30°
kampu išilgai pirmosios jau
suklotos eilės, sulygiuokite
įstatydami kuo arčiau anksčiau
suklotos eilės galo ir užfiksuokite,
kaip aprašyta anksčiau. Šį būdą
3 žingsnis / Lentos nuleidimas žemyn: nuleiskite lentą žemyn – baigta!
naudokite ir klodami visas kitas
eiles. Kad suklotumėte tinkamai,
pasirūpinkite, kad kiekvienos eilės
galutinės jungtys būtų bent 30 cm
atstumu. Klojant paskutinę eilę
atstumas tarp sienos ir klojamos
eilės yra išmatuojamas ir
perkeliamas ant juostos. Paskutinė klojama eilė turi būti kuo artimesnė pusei juostos pločio. Atminkite, kad
reikia palikti 5 mm pločio išsiplėtimo jungtį.
C.5 Išsiplėtimo profiliuočiai per visą patalpos plotą
150 m2 vientiso ploto patalpose naudinga dangą kloti be jungčių paliekant dvigubą išsiplėtimo tarpą
(maždaug 10 mm). Neviršykitemaždaug 15 m ilgio. Išsiplėtimo profiliuočius reikia naudoti patalpose, kurios
yra labai ilgos ir siauros. Patalpas, kurių plotą kerta vertikalūs objektai (kolonos, sienos, durų rėmai ir
pan.), reikia perskirti šių objektų lygyje naudojant bent 5 mm išsiplėtimo jungtis. Grindjuosčių,

pereinamųjų slenksčiukų arba užbaigimo profiliuočių niekada negalima tvirtinti prie grindų dangos. Jei
reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Tarkett“ atstovą.
Svarbi informacija dėl klojimo darbų pabaigos
• Išimkite visus tarpiklius.
• „Starfloor Click 30“ niekada negalima tvirtinti prie juodgrindžių, pakloto, baldų ar kitų objektų.
• Tinkamai naudojamos nuo nešvarumų saugančios zonos ir kilimėliai stipriai sumažina besikaupiančių
nešvarumų kiekį. Jei patalpoje yra stumdomų baldų, naudokite kietoms grindims skirtus paminkštinimus.
Biuro kėdėms ir kitai įrangai su ratukais naudokite W tipo ratukus.
• Iškart po suklojimo, iki pradedant naudoti paklotas grindis, rekomenduojame jas uždengti apsauginiu
„TarkoProtect“ apklotu.
Speciali informacija ir išskirtinės situacijos
• Dėl stiprių temperatūros svyravimų oranžerijose ar verandose naudoti „Starfloor Click 30“ gali būti
pavojinga, todėl šios dangos naudoti nerekomenduojame.
• Periferinius sujungimus drėgnose iki 10 m2 patalpose, pvz., vonios kambaryje ar virtuvėje, galima
pripildyti silikonu, kad po paviršiumi per išsiplėtimo jungtį nepatektų vanduo. Visame didelių drėgnų
patalpų plote rekomenduojame naudoti sandarinamąją jungčių juostą ir užpildyti jas silikono junginiu.
• Dažyti guminiai ratukai (pvz., transporto priemonių padangos, pneumatinės padangos) lietimosi vietoje
gali negrįžtamai pakeisti vinilinės dangos paviršiaus spalvą.
Valymas ir priežiūra
Sukloję grindų dangą grindis nuvalykite. Grindis galima prižiūrėti šluojant, siurbiant ar šluostant.
Prikibusiems nešvarumams pašalinti naudokite šepetį ir neutralaus pH ploviklį. Bet kokias ėsdinančias
ir dėmes paliekančias medžiagas reikia nedelsiant nušluostyti nuo paviršiaus.

