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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 5–7 proc. nupjautų atliekų, jei klojate įprastai, ir 12–13 proc. 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 100 m², 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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• 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). 

Inspect the job-site and its sub-floor before installation to ensure that it is environmentally 
and structurally acceptable. If your Bonum Wood floors are damaged by installation without 
you checking for potentially damaging environments, no warranty will be provided.

This simple checklist will help you gauge whether or not your sub-floor and job-site are safe. 
These checks must be performed by the installer and the owner before installation. 

Please meet the following pre-installation requirements before installing our wood 
floors:

• A sub-floor must be properly installed, structurally sound, flat, dry, and clean.

• The temperature at the job-site must be maintained at room temperature (18-25 
degrees Celsius or 64-77 degrees Fahrenheit), with a relative humidity of 40-60%. This 
temperature must be maintained at least five days for radiator-heated homes and two 
weeks for floor-heated homes. Dehumidifiers and humidifiers are suggested for this task. 
REMEMBER: These recommendations should also be maintained after installation.

• All basement and crawl spaces underneath the sub-floors must be well ventilated, either 
through windows or vents. Concrete sub-floors must have a moisture level no higher than 
2% when the wood should not exceed 12%. Use a moisture meter to take readings in three 
locations every 100 m2 (1075 square feet).

• Any deviations in sub-floor level cannot be higher than 2 mm (0.08”) for each 2 meters 
(78.74”) on the sub-floor. Test the sub-floors level and use a grinder or edger to lower 
higher areas or self-levelling materials to build up the dips in the floor.

• Don't open your product boxes when you receive them, but store them in the area 
where they will be installed for a minimum of 24 hours. This helps the materials settle after 
shipping. Only open them when it's time to install the floor.

• Ensure that all foundations and concrete slabs for below-grade installation are 
leak-proof. Even a small amount of leakage can result in severely damaged flooring.

• Test the strength of your concrete sub-floor by scratching it with a nail. If it crumbles 
into powder, it is not strong enough for your wooden floor and you CANNOT install it. This 
is because the compression strength of the concrete is too low.

CAUTION: Wood dust is a serious danger

Whenever cutting or installing hardwood floors, please wear dust masks and safety goggles. 
Wood dust can cause severe respiratory problems, as well as eye and skin rashes. In fact, 
the wood dust has been classified as a carcinogen by the International Agency for Research 
on Cancer. Flushing irritated areas with water for 15 minutes should help reduce minor 
irritation, but medical attention may be necessary in cases of severe irritation.
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KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 

Būdas, kai tvirtinimui naudojami klijai, geriausiai tinka montuojant grindis ant betoninio, fanera arba 
OSB plokštėmis dengto grindinio. Šis būdas taip pat rekomenduojamas kaip vienintelis klojimo būdas 
ant bet kokio grindinio, kuriame naudojamas spindulinis šildymas.  

• Patogiu šepetėliu užtepkite grunto ant betoninio pagrindo. Prieš tęsdami darbus, palaukite 4–5 
val., kol gruntas išdžius. Jei abejojate, prieš gruntuodami perskaitykite gamintojo instrukciją. 

• Atidarykite lentelių paketą ir išrūšiuokite atskiras lenteles pagal spalvą. Kad vaizdas būtų tolygus ir 
vienodas, rekomenduojame lenteles kloti laipsniškai, pagal spalvas, bet, jas sumaišius, vaizdas bus 
gyvesnis (žr. toliau).

• Paimkite keturias ar penkias lenteles ir nupjaukite jas iki skirtingo ilgio. Pasirinkus plytų (brick) 
klojimo būdą, ilgis turi svyruoti mažiausiai per lentelės plotį arba min. 40 centimetrų. Kiekvienoje 
eilėje paskutinė lentelė bus pjaunama tokio ilgio, kad galėtų užpildyti likusį plotą. Pradėdami kitą 
eilę, naudokite nupjautos lentos likutį. Apačioje pateikiamas lentelių išdėstymo pavyzdys.

• Klojant lenteles, paskutinioji bus skirta likusiam plotui užpildyti (t. y. ją reikės nupjauti iki 
atitinkamo ilgio).
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REKOMENDUOJAMA NEREKOMENDUOJAMA

SPALVŲ SULIEJIMAS SPALVŲ MAIŠYMAS

1 žingsnis. Gruntavimas (tik ant betoninio grindinio)

2 žingsnis. Grindų išdėstymo pasirinkimas



4 žingsnis. Klijų tepimas
•    Tepdami klijus ant grindų, laikykite rankšluostį 45° kampu. Taip tolygiau paskirstysite klijus ir 

išvengsite sankaupų.  

Nebandykite klijų tepti per visą grindų plotą. Įprasti klijai išdžius per dvi valandas, nors aplinkos 
temperatūra ir drėgmė gali turėti įtakos džiovimo laikui. Numatykite darbo vietą ir vienu metu 
klijus tepkite tik 3–4 eilėms. Kiekvieną kartą rekomenduojame išmatuoti plotą, kurį norite 
padengti klijais. Klokite lenteles ir procesą pakartokite. Stenkitės neprisiliesti prie klijų. 

5 žingsnis. Pirmųjų eilių klojimas

• Klijų ant grindų tepkite tik toje vietoje, kurioje klosite pirmąją eilę. Paskirstykite klijus per dviejų 
lentelių plotą ir prispauskite pirmąją lentelę ant klijų. Sulygiuokite ją, kad ši būtų lygi sienai.  

• Lenteles klokite iš kairės į dešinę, taip, kad lentelės griovelis būtų nukreiptas į sieną. Kad 
užtikrintumėte atitinkamą lygiavimą, eilių pradžiose nepamirškite naudoti lentelių su liežuvėliais 
iš abiejų galų, tiek trumpojo, tiek ilgojo lentelės krašto. Užbaigę pirmąją eilę, pereikite prie kitos. 

• Pakloję tris eiles, atsitraukite ir patikrinkite, ar lentos teisingai lygiuoja. Patikrinkite, ar jos lygiuoja 
su siena ir kitomis lentomis. Reguliuodami lentos padėtį ir plėtimosi tarpo plotį, pataisykite 
netikslumus. Patikrinę pirmąjį lygiavimą, vėliau jį tikrinkite kas 3–5 eiles.

• Kad sutvirtintumėte grindų sandūras, paklojus lenteles, plaktuku ir blokeliu sutvirtinkite jas. Kas 
3–5 eiles sustokite ir sutvirtinkite jas reketo mechanizmo grindų spaustuku (žr. toliau). 

• Kol lentelės džius, sujunkite jas naudodami lipniąją juostą (žr. toliau).

3 žingsnis. Pradžia
• Palikite 8–15 mm tarpą tarp medinės lentelės ir sienos 

bei medinių sienos elementų, einančių aplink visą 
perimetrą (žr. pav. kairėje). Šis tarpas reikalingas 
plėtimuisi, kurį vėliau uždengsite grindjuostėmis.

• Kad išlaikytumėte vienodą tarpą, kartu su pirmomis 
lentelėmis įstatykite tarpiklius. Jei tarpiklių neturite, 
pirmąją eilės lentelę pritvirtinkite vinimis prie grindinio. 
Tvirtindami prie betoninio grindinio, naudokite vinis be 
galvučių. 

TARPIKLIAI
8-15 mm
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•    

• Prieš tęsdami darbus, palaukite, kol pirmosios trys eilės „nusistovės“ ir išdžius klijai, t. y. 1–2 
valandas. 



PASTABA. Reguliuodami lentelės padėtį arba sutvirtindami sandūras, nenaudokite medinių plaktukų. 
Daug veiksmingesnis ir lengvesnis būdas yra naudoti blokelį, priešingu atveju galite pažeisti grindis ir 
jų apdailą.  

PASIRINKTINAI: KOMBINUOTASIS KLOJIMO BŪDAS, NAUDOJANT KLIJUS IR SUTVIRTINIMĄ 
VINIMIS (KABĖMIS)

Klojant grindis ant fanera arba OSB plokštėmis dengto grindinio, galima pasirinkti kombinuotąjį 
klojimo būdą, sutvirtinimui naudojant klijus ir vinis (kabes). Taip grindys bus tvirtos ir stabilios. Šiam 
būdui reikalingos abi procedūros ir jis užima šiek tiek daugiau laiko, bet vertas rinktis dėl 
nepriekaištingo grindų stabilumo užtikrinimo. Norėdami apie šį būdą sužinoti daugiau, 
pasikonsultuokite su „Bonum Wood“ ekspertu arba montuotoju. 

• Klodami paskutinę eilę, nupjaukite lenteles taip, kad nuo sienos liktų 8–15 mm tarpas, kuris leistų 
lentelėms plėstis. 

6 žingsnis. Darbo užbaigimas

• Kai pirmosios eilės išdžiūsta, toliau tepkite klijus 60–90 
cm plote ir atlikite tuos pačius veiksmus (žr. pav. kairėje). 
Nepamirškite kiekvieną lentelę prispausti ir sulygiuoti 
pagal pirmąsias eiles. Jei klijų patenka ant lentelės 
paviršiaus, nedelsdami juos nuvalykite, kol šie neišdžiūvo. 

• Kad išdėstytumėte skersines siūles, kiekvienoje eilėje 
naudokite skirtingo ilgio lenteles. Jei šios siūlės bus 
vienoje linijoje, grindys atrodys neprofesionaliai. 
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1 žingsnis. Grindų išdėstymas

• Išdėstymo procesas yra toks pats kaip ir klijavimo metodas.

• Atidarykite lentelių paketą ir išrūšiuokite atskiras lenteles pagal spalvą. Kad vaizdas būtų tolygus ir 
vienodas, rekomenduojame lenteles kloti laipsniškai, pagal spalvas, bet, jas sumaišius, vaizdas 
bus gyvesnis. Pasirinkite norimą metodą (žr. pavyzdį toliau). 

• Pasirinkus plytų (brick) klojimo būdą, nupjaukite keturias arba penkias lenteles taip, kad ilgis 
svyruotų mažiausiai per lentelės plotį arba min. 40 centimetrų. Kiekvienoje eilėje paskutinė 
lentelė bus pjaunama tokio ilgio, kad galėtų užpildyti likusį plotą. Pradėdami kitą eilę, naudokite 
nupjautos lentos likutį. Apačioje pateikiamas lentelių išdėstymo pavyzdys. 

REKOMENDUOJAMA NEREKOMENDUOJAMA

SPALVŲ SULIEJIMAS SPALVŲ MAIŠYMAS

Šis klojimo būdas įprastai yra naudojamas klojant lenteles ant fanera arba OSB plokštėmis dengtų 
grindinių. Naudojant šį klojimo būdą, reikia šiek tiek daugiau reguliuoti tvirtinamų lentelių padėtį, nei 
jas klijuojant. 
Pasirinkus šį klojimo būdą, rekomenduojama naudoti specialų pneumatinį plaktuką, kuris gali įkalti 
vinį 45° kampu.
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3 žingsnis. Klojimas
• Naudodami tarpiklį kaip kreiptuvą, padėkite pirmąją 

lentelę prie sienos. Atidžiai klokite kitas pirmosios eilės 
lenteles iš kairės į dešinę, kad lentelės griovelis būtų 
nukreiptas į sieną. Kabe arba vinimi pritvirtinkite pirmąją 
eilę. Vinis kalkite kas 20–25 cm ir 5–7 cm nuo lentelės 
kraštų. Vėliau kabių ir vinių galvutes uždengsite 
grindjuoste.

• Kiekvieną lentelę tvirtinkite mažiausiai dviem vinimis 
(pabaigoje), nepriklausomai nuo lentelės ilgio. Tvirtindami 
prie lentelės pusės, kurioje yra liežuvėlis, vinį arba kabę 
tvirtinkite 45° kampu per liežuvėlį (žr. pav. kairėje). 

• Atsargiai sutvirtinkite sandūras naudodami blokelį ir 
plaktuką (žr. pav. kairėje). Pasirinkę klijavimo būdą, 
nenaudokite medinių plaktukų, priešingu atveju galite 
pažeisti grindis.

• Klodami pirmąją eilę (ir visas kitas), keiskite lentelių ilgį, 
kad atitinkamai išdėstytumėte skersines siūles. Taip 
išdėstymas bus atsitiktinis, o grindys atrodys patraukliau ir 
profesionaliau.

• Kai klosite paskutiniąsias lenteles, jas sutvirtinti reikės 
rankomis. Šiam tikslui reikės išgręžti skyles, 45° kampu į 
grindis per lentelių kraštą ir sutvirtinti jas naudojant 25 
mm vinis arba kabes (žr. toliau). Tamsesnėse vietose, 
viršutinėje medžio pusėje galite išgręžti pagalbines skyles 
kas 15 mm ir lenteles pritvirtinti 25 mm vinimis arba 
kabėmis. Įleiskite jas, o skyles užpildykite medžio užpildu.

2 žingsnis. Pradžia
• Klodami pirmąją eilę, prie sienos įstatykite tarpiklius (žr. 

pav. kairėje). Šie tarpikliai sudarys 8–15 mm plėtimosi 
tarpą, kurį vėliau uždengsite grindjuostėmis. Nepamirškite 
palikti tokio paties tarpo aplink visą grindų, taip pat 
keraminių plytelių ir radiatorių vamzdžių perimetrą.

8-15 mm
TARPIKLIAI

8-15 mm

45°



1 žingsnis. Gruntavimas

• Prieš klodami plaukiojantį parketą, grindinį nugruntuokite. Laikykitės grunto gamintojo 
reikalavimų ir prieš tęsdami darbus, palaukite 4–5 val., kol gruntas išdžius.

• Pasikonsultuokite su „Bonum Wood“ pardavimo ekspertu ir pasirinkite Jums tinkamiausią paklotą. 

• Išvyniokite paklotą per visą grindų plotą ir peiliu nupjaukite jo perteklių. 

• Atsargiai ir tolygiai pritvirtinkite paklotą prie grindinio, o aplink vamzdžių kraštus, kad siūlės būtų 
sandarios, naudokite vamzdžių sandarinimo juostą.

• Prieš tęsdami darbus, patikrinkite, ar grindinys yra visiškai plokščias. Kad išvengtumėte judėjimo, 
pritvirtinkite paklotą papildomais tvirtinimo elementais. Taip apsaugosite grindis nuo 
girgždėjimo. Nesirūpinkite dėl grindinio išlyginimo: reikia, kad paviršius būtų plokščias, ne 
nepriekaištingai lygus.

Betoninį grindinį geriausia dengti plaukiojančiu parketu, kadangi jo nereikia tvirtinti vinimis ar 
kabėmis. Tačiau jį galima kloti ir ant fanera bei OSB plokštėmis dengtų grindinių. Pasitarkite su 
rangovu arba „Bonum Wood“ pardavimo ekspertu ir gaukite pasiūlymų, kuris klojimo būdas Jums 
yra tinkamiausias.
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• Paskutinės eilės lenteles nupjaukite, kad plėtimosi tarpas 
būtų 8–15 milimetrų.

KLIJŲ GRIOVELIAI (PASIRINKTINAI) 

Kad užtikrintumėte papildomą stabilumą, klodami galite tepti 
klijus tiesiai į kiekvienos lentelės griovelį. Taip išvengsite 
grindų girgždėjimo ir judėjimo (žr. pav. kairėje).

PLAUKIOJANČIO PARKETO KLOJIMAS

2 žingsnis. Grindų išdėstymas



3 žingsnis. Grindų išdėstymas
• Iš paketo išimkite visas lenteles ir išrūšiuokite jas pagal spalvą. Kad vaizdas būtų tolygus ir 

vienodas, rekomenduojame lenteles kloti laipsniškai, pagal spalvas, bet, jas sumaišius, vaizdas 
bus gyvesnis. Pasirinkite norimą metodą (žr. pav. toliau).

• Pasirinkę plytų (brick) klojimo būdą, nupjaukite 4–5 lenteles taip, kad ilgis svyruotų mažiausiai 
per lentelės plotį arba min. 40 centimetrų. Taip išklotų grindų išdėstymas bus patrauklesnis. 
Baigdami pirmąją eilę, nupjaukite paskutiniąją lentelę tokio ilgio, kad ši užpildytų tik reikiamą 
likusį plotą. Likutį panaudokite naujos eilės pradžiai (žr. toliau).

REKOMENDUOJAMA NEREKOMENDUOJAMA

SLAPVŲ SULIEJIMAS SPLAVŲ MAIŠYMAS

4 žingsnis. Pradžia
• Pasirinkę šiuos klojimo būdus, aplink sienos perimetrą 

palikite 8–15 mm plėtimosi tarpą. Šį tarpą išlaikykite 
tolygų aplink visus grindų elementus. Tam tikslui 
naudokite papildomus tarpiklius (žr. pav. kairėje).

8-15 mm
TARPIKLIAI

8-15 mm
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• Prieš tęsdami darbus, palaukite mažiausiai dvi valandas, kol pirmųjų trijų eilių klijai išdžius. Šios 
eilės bus naudojamos kaip pavyzdinės ir padės stabilizuoti likusį procesą.i nuvalykite klijus.

6 žingsnis. Darbo užbaigimas
• Eiles klokite tik tuomet, kai pirmosios visiškai išdžius. Keiskite lentelių ilgį, taip įdomiai išdėstysite 

skersines siūles. Kad nepažeistumėte, nuo lentelių nedelsdami nuvalykite klijus.

• Paskutinės eilės lenteles nupjaukite, kad plėtimosi tarpas būtų 8–15 milimetrų. Tikėtina, kad Jūsų 
grindys nebus nepriekaištingai lygios, tad pasiruoškite išimti tiek lentelių, kiek reikia.

• Įsitikinkite, ar visos lentelės, naudojamos pirmojoje eilėje, yra su liežuvėliais trumpojoje ir 
ilgojoje pusėje. Tai labai svarbu norint išlaikyti atitinkamą lygiavimą per visą grindų plotą.

• Pakloję tris eiles, atsitraukite ir patikrinkite, ar lentos teisingai lygiuoja. Lentelės turi lygiuoti su 
sienų kraštais ir viena su kita. Jei reikia, sureguliuokite jų padėtį, įskaitant ir plėtimosi tarpo 
atstumą. Sureguliavę tikrinkite lygiavimą kas tris eiles.

• Sujungę klijais padengtus griovelius, sandūras sutvirtinkite naudodami blokelį ir plaktuką. 
Niekada nenaudokite medinio ar įprasto plaktuko.

5 žingsnis. Pirmųjų eilių klojimas
• Pradėkite nuo klijų tepimo į kiekvienos lentelės, kurią 

ketinate panaudoti pirmajai eilei kloti, griovelius. Tai apima 
ilgį ir galines sandūras (žr. pav. kairėje). Lenteles dėkite 
ant pakloto ir klokite toliau iš kairės į dešinę. Kad jas 
sutvirtintumėte, sujunkite griovelius. Kad sukurtumėte 
tolygų vaizdą, reguliuokite jų padėtį.
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Kas 3–5 eiles sutvirtinkite grindis reketo mechanizmo grindų spaustukais ir, kad išvengtumėte 
lentelių judėjimo, suklijuokite lenteles lipniąja juosta (toliau pateikiami visi 3 veiksmai).



BONUMWOOD.LT

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. 

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.

PO KLOJIMO

PRIEŽIŪRA
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