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PRODUKTO NAUDOJIMAS
„Bonum Wood“ kietmedžio grindys yra skirtos naudoti įvairiuose tiek komercinės, tiek
gyvenamosios paskirties projektuose. Grindys gali būti klojamos:
•
•
•
•
•
•

pagrindiniame aukšte;
žemiau pagrindinio aukšto;
virš pagrindinio aukšto;
ant įvairaus grindinio, pavyzdžiui, betoninio, dengto fanera, OSB plokštėmis, grindinio ir kitų;
kur naudojamos grindinio ir spindulinio šildymo sistemos;
voniose, virtuvėse ir skalbyklių naudojimo patalpose.

Produktus galima tvirtinti trimis skirtingais būdais: naudojant klijus, tvirtinimo elementus (vinis) ir
pasirinkus plaukiojančių grindų klojimo būdą. Nors galima grindis kloti patiems, bet mes to
nerekomenduojame. Neteisingai išklojus parketą, galite patirti didelių išlaidų. Niekada nebandykite
klijuoti „Bonum Wood“ grindų patys, kadangi šiam darbui būtina pasikviesti profesionalius
specialistus.
PASTABA. Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šį klojimo vadovą, kitaip, neteisingai atlikus
veiksmus, garantija nebus taikoma.

JŪSŲ ATSAKOMYBĖ
Gavę „Bonum Wood“ medžiagas, prieš klojimą nedelsdami jas patikrinkite, ar nėra pažeistos. Jūsų
atsakomybė yra nustatyti pažeidimus ir apie juos nedelsiant pranešti „Bonum Wood“. Gamintojas
greičiausiai pakeis pažeistus produktus nemokamai, bet tik tuo atveju, jei apie pažeidimus pranešite
prieš pradėdami kloti parketą. Laikoma, kad sumontuotas lenteles pripažino tinkamomis naudoti tiek
jas klojantis specialistas, tiek jų pirkėjas. Tai yra laikoma faktu net ir tada, jei klojimo darbe pats ir
nedalyvavote. Tokiu atveju bet kokios papildomos keitimo arba panaudotų pažeistų lentelių keitimo
išlaidos yra laikomos ne „Bonum Wood“ atsakomybe.
Gali pasitaikyti natūralių medžio struktūros ir spalvos variacijų, taigi, negalime garantuoti, kad
visos lentelės bus vienodos.
Smulkius pažeidimus, pavyzdžiui, nedidelius įbrėžimus, galima pašalinti naudojant užpildą,
glaistą ar beicą. Šios procedūros yra greitos ir lengvai atliekamos, be to, Jūsų grindys atrodys
puikiai.
Rekomenduojama numatyti 5–7proc. nupjautų atliekų, jei klojate įprastai, ir 12–13proc. klojant
parketą kampuose. Taip išvengsite atliekų, susidarančių dėl nupjautų lentelių ir rūšių įvairovės.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šį kiekį privalote numatyti dar prieš įsigydami produktą.

PASTABA. Jei įrengiate naują namą arba remontuojate seną, kietmedžio grindų klojimą pasilikite
pabaigai. Taip apsaugosite grindis nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti dėl vaikščiojimo ar kitų
remonto darbų.
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PATIKRA PRIEŠ KLOJANT
Prieš pradėdami patikrinkite darbo vietą ir grindinį, ar šie yra tinkami naudoti. Jei „Bonum Wood“
grindys yra pažeidžiamos klojant, nepatikrinus, ar nėra potencialiai žalingos aplinkos, garantija tokiu
atveju netaikoma.
Šis paprastas sąrašas padės nustatyti, ar saugu kloti grindis atitinkamoje darbo vietoje ir ant
atitinkamo grindinio. Šią patikrą privalo atlikti darbuotojas ir medžiagų savininkas, prieš pradėdami
klojimo darbus.
Prieš klodami medines grindis, patikrinkite, ar grindinys atitinka šiuos reikalavimus.
•

Grindinys turi būti tinkamai sumontuotas, konstrukciniu požiūriu tvirtas, plokščias, sausas ir švarus.

•

Aplinkos temperatūra darbo vietoje turi būti 18–25°C, o santykinis drėgnumas– 40–60 proc. Tokią
temperatūrą privaloma palaikyti mažiausiai penkias dienas tuose namuose, kur naudojamas
šildymas radiatoriais, ir dvi savaites, jei naudojamas grindinis šildymas. Šiam tikslui
rekomenduojame naudoti džiovintuvus ir drėkintuvus. ATMINKITE: šių rekomendacijų privaloma
laikytis ir po grindų klojimo.

•

Visos pagalbinės patalpos (rūsiai), esantys po grindiniu, turi būti gerai vėdinami tiek pro langus,
tiek pro vėdinimo angas. Betoninio grindinio drėgmės lygis turi neviršyti 2 proc., o medinio
grindinio– 12 procentų. Kas 100m², trijose vietose, naudodami drėgmės matuoklį, išmatuokite
drėgmės lygį.

•

Bet koks nuokrypis grindinyje, kas 2 metrus, negali būti didesnis nei 2 milimetrai. Patikrinkite
grindinio lygumą ir, naudodami šilfuoklį ar kitą įrankį, nušlifuokite atitinkamas vietas arba
naudokite išlyginimui skirtas medžiagas, kurios pripildo grindinyje susidariusias duobes.

•

Gavę produkto pakuotes, neskubėkite jų atidaryti, bet pastatykite jas į montavimo vietą ir
palaukite mažiausiai 24 valandų. Taip medžiagos „nusistovės“ po transportavimo. Pakuotes
atidarykite tik tada, kai produktą reikės panaudoti.

•

Patikrinkite, ar visi pamatai ir betoninės plokštės, skirtos naudoti žemiau žemės paviršiaus lygio,
yra sandarūs. Net ir nedidelis pratekėjimas gali stipriai pažeisti grindis.

•

Betoninio grindinio stiprumą patikrinkite perbrėždami jo paviršių vinimi. Jei grindinys trupa ir
susidaro miltelių, tokiu atveju jis nėra pakankamai tvirtas medinėms grindims kloti, todėl grindų
kloti NEGALIMA. Taip atsitinka dėl to, kad betono suspaudimo stipris yra per mažas.

ĮSPĖJIMAS. Medžio dulkės yra labai pavojingos
Pjaudami ar klodami kietmedžio grindis, naudokite atitinkamą apsaugą nuo dulkių ir apsauginius
akinius. Medžio dulkės gali sukelti stiprius kvėpavimo sutrikimus, taip pat dirginti akis ir odą. Iš tiesų,
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra medžio dulkes klasifikuoja kaip kancerogenines medžiagas.
Plaudami dirginamas vietas 15 minučių po tekančiu vandeniu, galite sumažinti dirginimo pojūtį, bet,
esant stipriam dirginimui, būtina kreiptis į gydytoją.
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PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI
•

8–15 mm tarpikliai

•

Kreidinė juostelė

•

Apsauginė kaukė nuo dulkių

•

Plaktukas

•

Rankinis arba elektrinis pjūklas

•

Kietmedžio remonto rinkinys (užpildas, glaistas arba beicas)

•

Blokelis

•

Matavimo ruletė

•

Skersinio pjovimo pjūklas

•

Laužtuvėlis

•

Minkšta šluostė

•

Kampainis

•

Medienos drėgmės matuoklis

Pasirinkus klojimo būdą naudojant tvirtinimo elementus (vinis), taip pat prireiks grąžto, viniakalės,
kietmedžio vinių arba kabių kalimo įrankio ir apdailos (pavyzdžiui, 35 mm). Pasirinkus klojimo būdą
naudojant klijus, taip pat prireiks reketo mechanizmo grindų spaustukų, mėlynos juostos, rantyto
rankšluosčio ir klijų valiklio (naudojant klijus).
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EGLUTĖS RAŠTO KLOJIMAS
Klojant kietmedžio grindis pagal eglutės (Herringbone) raštą, tikslumas yra svarbiausias veiksnys. Jei
dirbama ant faneros ar OSB plokštėmis dengtų grindų, rekomenduojame pasirinkti sutvirtinimo
atitinkamais elementais (vinimis) klojimo būdą, o ant betoninio pagrindo parketlentes priklijuoti.
Tačiau šiam klojimo būdui rekomenduojame rinktis profesionalius specialistus
PASTABA. Klojant kietmedžio grindis pasirinkus šį raštą, nesirinkite plaukiojančių grindų klojimo
būdo.
1 ŽINGSNIS. Gruntas (naudojamas tik ant betoninio pagrindo)
• Patogiu šepetėliu užtepkite grunto ant betoninio pagrindo. Prieš tęsdami darbus, palaukite 4–5 val.,
kol gruntas išdžius. Jei abejojate, kaip tinkamai pradėti gruntuoti, prieš pradėdami perskaitykite
gamintojo instrukciją.
Kambario centrinė linija

Faneros
šablonas

Centrinė
linija

Paralelinė
linija

2 ŽINGSNIS. Pradžia
• Apsibrėžkite grindų maketą ir nustatykite klojimo kryptį.
Įprastai raštas eina per visą kambario ilgį.
• Per kambario vidurį ištempkite kreipiančiąją juostą.
Pradėdami nuo arčiausios sienos ir palei pagrindinę
kreipiančiąją juostą, pradėkite kloti lenteles, atsižvelkite į
pasirinktą raštą, t. y. viengubą, dvigubą ar trigubą eglutės.
• Naudokite tikslų taisyklingos formos faneros šabloną
(pavyzdį), kuris yra toks pats arba šiek tiek didesnis nei
klojamų grindų lentelės, kad galėtumėte jį panaudoti kaip
pavyzdį ir prilaikyti pirmąsias sumontuotas lenteles (eiles).
Pavyzdys turi būti priveržiamas rombo principu, kai viršutinis
ir apatinis taškai lygiuojasi per vidurį.
• Klojant parketą didesniuose kambariuose,
rekomenduojame naudoti pavyzdį.
3 ŽINGSNIS. Montavimas
• Kad galutinis rezultatas būtų nepriekaištingas, labai svarbu
taisyklingai sumontuoti pirmąsias lentelių eiles. Lentelės
visada yra klijuojamos prie ankstesnės eilės priekio,
prispaudžiamos ir šiek tiek pasukamos link šono ir
kiekvienos eilės galo.
• Eglutės rašto šablono viršūnė turi tiksliai lygiuoti su
kreipiančiąja juosta. Kai sumontuotas kietmedžio grindų
plotas atitinkamai sukimba ir prisitvirtina prie pagrindo (žr.
klijų gamintojo instrukciją), šis šablonas gali būti
naudojamas kaip pavyzdys likusiai grindų daliai.
• Klodami reguliariai patikrinkite kreipiančiąją juostą.
• Klodami paskutinę eilę, nupjaukite lenteles taip, kad nuo
sienos liktų 8–15 mm tarpas, kuris leistų lentelėms plėstis.
Vėliau šiuos tarpus uždengsite grindjuostėmis.

PASTABA. Ant parketlentėmis dengtų grindų, jei buvo naudojamas tvirtinimo klijais būdas,
draudžiama statyti sunkius baldus mažiausiai 24 valandas.
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PRANCŪZIŠKOS EGLUTĖS (45°) RAŠTO KLOJIMAS
Klojant kietmedžio grindis pagal eglutės (Chevron) raštą, tikslumas yra svarbiausias veiksnys. Jei
dirbama ant faneros ar OSB plokštėmis dengtų grindų, rekomenduojame pasirinkti sutvirtinimo
atitinkamais elementais (vinimis) klojimo būdą, o ant betoninio pagrindo parketlentes priklijuoti.
Tačiau šiam klojimo būdui rekomenduojame rinktis profesionalius specialistus.
PASTABA. Klojant kietmedžio grindis pasirinkus šį raštą, nesirinkite plaukiojančių grindų klojimo
būdo.
1 ŽINGSNIS. Gruntas (naudojamas tik ant betoninio pagrindo)
• Patogiu šepetėliu užtepkite grunto ant betoninio pagrindo. Prieš tęsdami darbus, palaukite 4–5 val.,
kol gruntas išdžius. Jei abejojate, kaip tinkamai pradėti gruntuoti, prieš pradėdami perskaitykite
gamintojo instrukciją.
Kambario centrinė linija

Faneros
šablonas

2 ŽINGSNIS. Pradžia
• Apsibrėžkite grindų maketą ir nustatykite klojimo kryptį.
Įprastai raštas eina per visą kambario ilgį.
• Per kambario vidurį ištempkite kreipiančiąją juostą.
Pradėdami nuo artimiausios sienos ir palei pagrindinę
kreipiančiąją juostą, pradėkite kloti lenteles.
• Naudokite tikslų taisyklingos formos faneros šabloną
(pavyzdį), kuris yra toks pats arba šiek tiek didesnis nei
klojamų grindų lentelės, kad galėtumėte jį panaudoti kaip
pavyzdį ir prilaikyti pirmąsias sumontuotas lenteles (eiles).
Pavyzdys turi būti priveržiamas rombo principu, kai viršutinis
ir apatinis taškai lygiuojasi per vidurį.
• Sumontavę pirmąsias lenteles, išmatuokite eilės plotį ir
pažymėkite kambarį pagalbinėmis lygiagrečiomis linijomis.
3 ŽINGSNIS. Montavimas

Centrinė Paralelinė
linija
linija

• Kad galutinis rezultatas būtų nepriekaištingas, labai svarbu
taisyklingai sumontuoti pirmąsias lentelių eiles. Lentelės
visada yra klijuojamos prie ankstesnės eilės priekio,
prispaudžiamos ir šiek tiek pasukamos link šono ir
kiekvienos eilės galo.
• Eglutės (Chevron) rašto pavyzdžio viršūnė turi tiksliai
lygiuoti su kreipiančiąja juosta. Kai sumontuotas kietmedžio
grindų plotas atitinkamai sukimba ir prisitvirtina prie
pagrindo (žr. klijų gamintojo instrukciją), šis šablonas gali
būti naudojamas kaip pavyzdys likusiai grindų daliai.
Mūsų siūlomose Chevron lentelėse nėra liežuvėlių, tik
grioveliai. Pakloję lentelę, užtepkite klijų tiesiogiai į griovelį ir
įstatykite kitos lentelės liežuvėlį.
• Klodami reguliariai patikrinkite kreipiančiąją juostą.
• Klodami paskutinę eilę, nupjaukite lenteles taip, kad nuo
sienos liktų 8–15 mm tarpas, kuris leistų lentelėms plėstis.
Vėliau šiuos tarpus uždengsite grindjuostėmis.
PASTABA. Ant parketlentėmis dengtų grindų, jei buvo
naudojamas tvirtinimo klijais būdas, draudžiama statyti
sunkius baldus mažiausiai 24 valandas.
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PO KLOJIMO
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Kad išklotumėte grindis, užbaikite šiuos paprastus veiksmus po kiekvieno klojimo proceso.
•

Iškloję grindis galite išimti tarpiklius ir sumontuoti perėjimo elementus.

•

Aplink grindų kraštelius vinimis prie sienos pritvirtinkite grindjuostę ir apvadus.

•

Kad suteiktumėte spindesio, paviršių nuvalykite siurbliu ir specialiu kietmedžio grindų
valikliu. Ant grindų nelipkite mažiausiai 10–12 val. ir nestatykite jokių baldų 24 valandas.

•

Po baldų kojelėmis padėkite atitinkamus padėkliukus, taip apsaugosite grindis nuo pažeidimo.

•

Likusių lentelių neišmeskite, jas panaudosite prireikus grindis remontuoti.

PRIEŽIŪRA
Kietmedžio grindų priežiūrai reikia atlikti kelis paprastus veiksmus, kurie išsamiai aprašyti „Bonum
Wood“ priežiūros ir remonto instrukcijoje. Sumontavus grindis, atidžiai perskaitykite šią instrukciją,
kad susipažintumėte su grindų valymo, priežiūros ir remonto rekomendacijomis, kad grindys
tarnautų Jums ne vienerius metus.

BONUMWOOD.LT

