Medinių grindų įrengimas
Mediena yra gyva natūrali medžiaga, o kiekviena grindų lenta yra unikali.Medinės grindys buvo
džiovinamos, kad jų drėgnumas būtų 8–10%, o tai sumažina įtrūkimų kiekį grindyse.Tačiau dėl
medienos drėgmės plitimo grindų dangoje gali atsirasti mažų įtrūkimų, kurie skiriasi priklausomai nuo
sezono, atsižvelgiant į santykinės oro drėgmės pokyčius.Toms grindims, kurios nebuvo apdorotos,
prieš grindų šlifavimą ir paviršiaus apdorojimą rekomenduojame glaistyti visas galimas šakų vietas.Bet
kokius galimus grindų lentos galų skirtumus galima pašalinti šlifuojant.Jei įrengimo metu pastebėsite
kbrokuotą grindų lentą, nemontuokite jos, bet paprašykite, kad pardavėjas pakeistų ją
tinkama.Gamintojas neatsako už gedimus, atsirandančius įrenginėjimo metu nesilaikant montavimo
instrukcijos,

„Parla“ medinės grindys laikomos tiesioje ir sausoje vietoje neatidarytose pakuotėse.Naujuose
pastatuose kambariai turi būti pakankamai šildomi ir vėdinami, kad būtų sumažinta bet kokia
konstrukcijos drėgmė.Laikant ir įrengiant, santykinis kambario drėgnumas (RH) turi būti 40–60%, esant
18–24 ° C temperatūrai.Kiti santykiniai drėgmės ir temperatūros lygiai taip pat turi atitikti įrengimo
sąlygas.
Pagrindo reikalavimai.Pagrindo glotnumo reikalavimai turi atitikti nacionalinius įstatymus, arba yra
priimtinas 3 mm skirtumas per 2 m ilgį.(Pagal „SisäRyl2000“ reikalavimą).Didesni skirtumai fiksuojami
užpildais, taip pat šlifavimo būdu, kad pagrinde nebūtų įtrūkimų ar iškilimų .Po to pagrindas kruopščiai
nuvalomas.
Grindų šildymas. Mediena yra natūraliai šilta ir maloni medžiaga.Grindų šildymas turi siekti pastovią
grindų temperatūrą;grindų paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti 24 ° C.Kvotidinis temperatūros
pokytis gali būti ne didesnis kaip 5 ° C.Kad grindys šildymo sezono metu keistųsi kuo mažiau,
santykinė patalpos drėgmė turi būti nuo 40 iki 60%, o temperatūra - nuo 18 iki 24 ° C.Prieš
montuodami grindų lentos ir laikikliai turi būti pakankamai sausi.Grindų šildymo vietose grindų lentos
keisis labiau nei įprasta, į ką reikia atsižvelgti jas statant.Profesinė patirtis yra būtina įrengimo
sąlyga.Tolesnių nurodymų, kaip įrengti grindinį šildymą po medinėmis grindimis, reikia paprašyti
konkrečios grindų šildymo sistemos gamintojo ar pardavėjo.
Įrankiai ir įranga. Įrengimui reikalingi įrankiai ir įranga: pjūklas su plonais dantimis, plaktukas,
gręžtuvas arba belaidis gręžtuvas, 3,5 mm grąžtas, atsuktuvas, kaltas, montavimo plokštė, montavimo
pleištai, peilis, kvadratas, rašiklis, juostos matas, uždarytas plastikinis putplastis ar veltinis, šiurkštaus
švitrinio popieriaus lapas, vielos linija, atsuktos galvutės varžtai (pvz., 3,5x50 mm) ir PVA klijai.
Kambarys matmenų nestabilumui. Medinės grindys traukiasi ir plečiasi priklausomai nuo santykinės
drėgmės lygio pokyčių, todėl tarp grindų ir sienų bei durų būtina palikti bent 10 mm tarpą;medienos
matmenų nestabilumui.Taip pat būtina palikti panašų tarpą aplink, pavyzdžiui, vamzdžius, slenksčius,
rėmus, statramsčius, armatūrą ir laiptus.Kai grindys jungiamos prie kitų grindų, tarp grindų turi būti 5
mm tarpas. Įrengdami plaukiojančias grindis, tarp grindų ir bet kokių armatūros elementų, tokių kaip
sienos, slenksčiai ir laiptai, turi būti bent 10 mm;prireikus naudojant pleištus.Erdvėse, kurių plotis viršija
6 m, grindų lentose turi būti įrengtos išsiplėtimo jungtys.Sumontavus grindis, pleištai pašalinami, o
tarpai yra paslėpiami grindjuoste .

