
QUICK-STEP LAMINATO SU HYDROSEAL 
TECHNOLOGIJA KLOJIMO INSTRUKCIJA.
NORINT GAUTI GERĄ REZULTATĄ, REKOMENDUOJAME ATIDŽIAI LAIKYTIS INSTRUKCIJOS.

1. PASIRUOŠIMAS

  1 

Leiskite  grindims  aklimatizuotis  48h  neatidarytoje  pakuotėje,  normalioje  kambario  temperatūroje,  viduryje
kambario, kuriame jos bus klojamos. Idealios sąlygos yra 15-22°C temperatūra ir 30-75% santykinė oro drėgmė.
Jeigu  sąlygos  neatitinka  30-75%  ribų, tuomet  griežtai  rekomenduojame  grindis  aklimatizuoti  1  savaitę
atidarytose pakuotėse.

  2 

Pirmiausia pašalinkite bet kurią drėgmę praleidžiančią grindų dangą (kilimą, veltinį ir t.t.). Drėgmei nepralaidžios 
dangos (PVC, linoleumo, VCT ir t.t.) šalinti nereikia. Visada naudokite paklotą.  Mes patariame naudoti Quick-Step 
paklotą.

  3 

MEDINIS PAGRINDAS: pašalinkite bet kokią ant pagrindo esančią dangą. Pagrindas neturi būti paveiktas 
pelėsio ar kirvarpų. Įsitikinkite, kad pagrindas yra lygus. Pritvirtinkite visas judančias dalis. Jeigu medinis 
pagrindas lygus (nėra įdubimų didesnių nei 2 mm viename metre) galite kloti bet kurį QS paklotą. Jeigu medinis
pagrindas nėra lygus ir nelygumai yra  >2 mm ir  < 4 mm (dėl medinių lentų išsikraipymų) galite kloti QS 
Thermolevel paklotą. Jeigu medinis pagrindas nelygus ir nelygumai yra > 4mm, privalote išlyginti pluoštais 
sustiprintu išlyginamuoju mišiniu arba paklotu + faneros/OSB plokšte.
Naujas grindis klokite 90° kampu esančioms medinėms lentoms. Ertmė po grindimis turi būti pakankamai 
vėdinama. Pašalinkite visas kliūtis ir įsitikinkite, kad ventiliacija yra pakankama (mažiausiai 4 cm² (1/2”) ventiliacinių 
angų 1 m² (40”)). Medinio pagrindo drėgnumas neturi viršyti 10%.

  4 

Esant grindiniam šildymui /vėsinimui reikia taikyti papildomus nurodymus. Šildymo sistemos pardavėjas arba 
montuotojas turi garantuoti jog paviršiaus temperatūra neviršys 28 °C. Detalesnę informaciją rasite www.quick-
step.com.

  5 

Naujas, betoninis, nuo 1 cm (3/8”) iki 4 cm (1-1/2”) storio pagrindas, turi džiūti mažiausiai 1 savaitę. 
Storesniam nei 4 cm (1-1/2”) pagrindui reikia dvigubai ilgesnio džiūvimo laiko. Pavyzdžiui, 6 cm (2-1/2”) 
betono pagrindas turi džiūti mažiausiai 8  savaites. Esant betoniniam pagrindui, drėgnumas neturi viršyti 
2.5% CM ir 0.5% CM esant anhidritiniam pagrindui. Kadangi džiūvimo laikas priklauso nuo klimato sąlygų, tai šie 
nurodyti teriminai yra tik orientacinio pobūdžio.

  6 

Įsitikinkite, kad pagrindas lygus. Didesni nei 2 mm įdubimai 1 m atkarpoje turi būti išlyginti. Tas pats galioja 1 mm 
nelygumams 20 cm atkarpoje.

http://www.quick-step.com/
http://www.quick-step.com/


   

  7 

Įsitikinkite, kad pagrindas lygus, švarus, stabilus ir sausas.

  8 

Laminuotų grindų klojimui jums reikės standartinių įrankių: plaktuko, pjūklo (pjūklelio, rankinio diskinio pjūklo, rankinio pjūklo ar 
kryžminio pjūklo), pieštuko, matavimo metro, apsauginių akinių ir pirštinių. 

  9 

Be to jums gali prireikti: montavimo rinkinio (laužtuvas, kaiščiai ir pakalimo kaladėlė tinkama Uniclic® užrakto sistemai), pakloto 
(naudokite paklotą, kuris suteikia grindims stabilumo, tokį kaip Quick-Step Unisound) ir tinkamų priežiūros priemonių. Naudojant ne 
Quick-Step priedus galite sugadinti Quick-Step grindis. Tokiu atveju Quick-Step suteikiama garantija nebus taikoma. Dėl šios priežasties 
rekomenduojame naudoti tik Quick-Step priedus, kurie buvo specialiai sukurti ir išbandyti su Quick-Step grindimis.

10

Patikrinkite lentas prieš ir klojimo metu. Lentų su defektais montuoti negalima.

11

Patikrinkite ar galite pašalinti senas grindjuostes. Kitu atveju, jas galite palikti ir užbaigti grindų apdailą naudojant Quick-Step 
profilius arba uždengti senas grindjuostes Quick-Step Cover grindjuoste.

12

Patikrinkite ar galėsite atidaryti ir uždaryti duris po pakloto ir grindų suklojimo.

13

Valgio ruošimo salelės ar kiti labai sunkūs objektai turi būti sumontuoti prieš klojant grindis, o ne ant laminato. 
Laminuotoms grindims turi būti palikta vietos judėjimui aplink sunkius objektus tam, kad būtų išvengta tarpų tarp jungčių 
ir lentų atsiskyrimo.



 
 

   

2. ĮRENGIMAS

Grindys su hydroseal technologija yra atsparios vandeniui po suklojimo. Atidžiai laikantis šių instrukcijų grindis galima kloti vonios 
kambariuose, virtuvėse, skalbyklose ir koridoriuose. Šios grindys nėra skirtos ypač drėgnoms patalpoms, tokioms kaip baseinai, saunos ar dušo 
kabinos. Šios papildomos vandens atsparumo instrukcijos nepriskirtos prie valstybinių nuostatų dėl vandens atsparumo drėgnose 
patalpose.

Su  Uniclic® užraktu lentas galite pradėti kloti nuo bet kurios Jūsų pasirinktos vietos. Pagalvokite koks lengviausias būdas sukloti 
grindis. Mes pademonstruosime klojimo būdą dešiniarankiams žmonėms, iš kairės į dešinę. Jeigu norite, galite kloti priešinga kryptimi.

Uniclic® Sistema yra unikali, nes lentas galite kloti dviem skirtingais metodais. Metodas A: klojamą lentą įstatykite 20 - 30° 
kampu į jau suklotą lentą. Švelniai pajudinkite lentą aukštyn ir žemyn tuo pačiu metu paspaudžiant ją į priekį. Taip lentos 
automatiškai susijungs. Galite liežuvėlį įstatyti į griovelį ir atvirkščiai. Metodas, kai liežuvėlis įstatomas į griovelį yra pats paprasčiausias ir 
lengviausias. Metodas B: su Uniclic® užraktu galite pakalti lentas tarpusavyje jų nepakeliant. Šiam metodui privalote naudoti specialią  
Uniclic® pakalimo kaladėlę. Lentos neturi būti jungiamos vienpusiu kalimu. Kad nesugadintumėte lentų, privalote abi kalti tolygiai.

  1 
Montavimo metu įsitikinkite, kad klojate lentas atsitiktine tvarka ir iš skirtingų pakelių, kad nepasitaikytų viena šalia kitos per daug 
panašios, tamsesnės ar šviesesnės lentos. Norint išgauti geriausią vizualinį efektą, rekomenduojame lentas kloti ilgiausios sienos kryptimi ir
lygiagrečiai šviesos šaltinio.

  2 

Prieš pradedant darbus atidžiai išsimatuokite kambario ilgį ir plotį, kad galėtumėte susiplanuoti tikslų išdėstymą ir subalansuoti 
grindų vaizdą. Tai labai svarbu, kai klojate plytelių imitacijos lentas. Tai užtikrins, jog paskutinė eilė nebus per siaura. Jeigu paskutinės 
eilės lentos lieka siauresnės nei 40 mm, tuomet susiaurinkite pirmą eilę, kad būtų lengviau kloti.

  3 

Pirmiausia ištieskite paklotą į plotį ir tieskite tolygiai grindų montavimui.  Labai svarbu, kad naudojamas paklotas palygintų pagrindo 
nelygumus. Specialiai sukurti Quick-Step paklotai atlieka drėgmės izoliavimo, garso sugėrimo ir pagrindo lyginimo funkcijas. Tolygus 
pavirčius palengvina laminato klojimą ir užtikrina tinkamą plėtimąsi. Daugiau informacijos apie Quick-Step paklotus ir jų klojimą galite 
rasti ant pakloto pakuotės arba pas pardavėją.

  4 

Pirmą eilę pradėkite pilna lenta. Pirmiausia nupjaukite tiek trumpojo, tiek ilgojo kraštų liežuvėlius.

  5 

Dėkite lentą nukreipę nupjautus kraštus į sieną. Naudokite kaiščius, esančius montavimo rinkinyje, tarp lentų ir sienos. Tai užtikrins, kad
kompensacinis tarpas yra tinkamas: nuo 8 iki 10 mm (5/16” iki 3/8”).

  6 

Žinoma, lentas reikės pjauti.  Tam, kad pjūvis būtų švarus, naudojant elektrinį pjūklelį ar diskinį pjūklą geroji lentos pusė turi būti 
nukreipta žemyn arba nukreipta aukštyn, jeigu naudojate rankinį pjūklą ar kryžminį pjūklą. Užtikrinkite, kad dviejų gretutinių eilių 
susijungimo galai nebūtų vienoje juostoje. Užtikrinkite, kad lentos būtų paskirstytos ne mažiau kaip kas 30 cm.



     

  7 

Pakelkite norimą sujungti lentą 20 - 30° kampu prie jau suklotos. Švelniai pajudinkite lentą aukštyn ir žemyn tuo pačiu metu 
paspaudžiant ją į priekį. Taip lentos susijungs.

  8 

Su Uniclic® užraktu galima lentas pakalti viena į kitą be pakėlimo. Šiam metodui reikia naudoti specialią Uniclic® pakalimo kaladėlę. 
Lentos neturi būti jungiamos vienpusiu kalimu. Kad nesugadintumėte lentų privalote abi kalti tolygiai.

  9 

Vietose, kur sunku sujungti Unilic® lentas naudojant pakalimo kaladėlę (pvz. prie sienos), galite jas sujungti naudojant laužtuvą ir 
plaktuką.

10

Kai bus suklota pakankamai eilių, lengvai galite tęsti klojimą sekančiu būdu: padėkite neatidarytą pakuotę ant jau suklotų eilių. 
Spustelėkite trumpajį lentos šoną į ankstesnę lentą.

11

Dabar uždėkite abi rankas ant sujungimo kaip parodyta paveikslėlyje ir patraukite ilgąjį lentos šoną į save. Lentos susijungs 
tarpusavyje. 



   

12

Taip tęskite iki kambario galo.

13

 Jeigu ilgiai ir plo

iai didesni nei 13 m, turi būti paliktas kompensacinis tarpas. Plėtimasis ir traukimasis yra linijinis, todėl kuo didesnis paviršius, tuo 
didesnis kompensacinis tarpas turi būti paliktas.

14

Kambario drėgmė gali keistis priklausomai nuo sezono, todėl labai svarbu, kad grindys galėtų plėstis ir trauktis. Dėl šios priežasties 
užtikrinkite jog būtų paliktas minimalus 8 - 10 mm (5/16” -   3/8”) kompensacinis tarpas iš visų grindų pusių, aplink vamzdžius, prie 
slenksčių ir po durimis. 
Kompensaciniai tarpai gali būti užbaigti naudojant grindjuostes, kurių laikikliai tvirtinami prie pagrindo. Privaloma daryti 
kompensacinius tarpus tarp skirtingų kambarių (pvz.: po durimis). 

15

Pašalinkite visus kaiščius.



    

3. UŽBAIGIMAS

  1 

Montuokite grindjuostes prie sienos.
Šiuo būdu pritvirtintos grindjuostės leidžia grindims po grindjuostėmis plėstis ir trauktis. Vietose, kur grindjuosčių sumontuoti 
neįmanoma, kompensacinius tarpus užpildykite elastine pasta (Quick•Step® Kit). Niekada netvirtinkite grindjuostės prie grindų.

  2 

Pjaunant lentas, įsitikinkite jog paliekate bent 10 mm kompensacinį tarpą po durimis. Jeigu negalite lentos pakelti, tuomet naudokite 
pakalimo kaladėlę ar laužtuvą ir plaktuką, tam, kad lentas sujungtumėte tarpusavyje.

  3 

Eilėse, kuriose yra vamzdžiai, įsitikinkite, jog vamzdis pateks ties trumpuoju lentų sujungimu. Naudokite 20  mm (3/4”) didesnį nei 
vamzdžio skersmuo grąžtą. Sujunkite lentas trumposiomis pusėmis ir išgręžkite lentų sujungimo centre skylę. Dabar galite 
montuoti lentas.

  4 

Eilėse, kuriose yra du vamzdžiai elkitės taip: 1. Pažymėkite vamzdžių vietą lentoje. Nepamirškite palikti vietos kompensaciniui 
tarpui. 2. Naudokite 20 mm didesnį nei vamzdžių skersmuo grąžtą. Gręžkite pažymėtose vietose. 3. Pratęskite įpjovas iki lentos krašto. 4. 
Suklokite lentas aplink vamzdžius. 5. Paimkite kitą lentą ir išpjaukite reikiamą dalį tiksliai, kad atitiktų likusią skylę. Tuomet 
suklijuokite detales medienos klijais.

  5 

Idealiam vamdžių apdailos užbaigimui naudokite Quick•Step® vamzdžių dangtelius arba elastinę pastą (Quick•Step® Kit).

  6 

Vietose, kur sunku sujungti lentas naudojant pakalimo kaladėlę (pvz. prie radiatorių), galite jas sujungti naudojant laužtuvą ir plaktuką.



3. VONIOS KAMBARIO, VIRTUVĖS, SKALBYKLOS IR KORIDORIAUS UŽBAIGIMAS

  1 

Perimetro kompensacinių tarpų sandarinimas susideda iš 8-10 mm diametro PE porolono juostelės ir elastinio vandeniui nepralaidaus 
hermetiko Quick-Step® HydroKit. Įstumkite PE juostelę į kompensacinį tarpą ir nedideliu kampu užtepkite elastinį Quick-Step® HydroKit 
hermetiką ties Quick-Step® grindimis.

  2 

Priklijuokite grindjuostes su Quick-Step One4all klijais. Užtepkite elastinio hermetiko HydroKit tarp grindjuosčių ir grindų, kad nepatektų
vanduo. Vietose, kur profiliai ar grindjuostės nebus montuojami, pripildykite kompensacinį tarpą elastine pasta (Quick-Step® Kit).
Pastaba:  kad darbas būtų švaresnis, prieš naudojant elastinį hermetiką HydroKit ant grindų galima užklijuoti apsauginę juostelę. 
Po hermetiko HydroKit panaudojimo juostelė lengvai pašalinama. Išsiliejęs hermetikas HydroKit lengvai pašalinamas, kai yra 
išdžiūvęs.

  3 

Montuojant Incizo pagrindo  profilį prie grindų naudokite Quick-Step® One4all klijus ir/arba varžtus. Užtepkite elastinį hermetiką 
HydroKit ant elastinės PE juostelės, kuri yra kompensaciniame tarpe.

  4 

Įstumkite Incizo profilį tarp pagrindo profilio ir drėgno HydroKit hermetiko.

  5 

Idealiam užbaigimui aplink vamzdžius naudokite Quick-Step®  dekoratyvinius amzdžių žiedus ir vandeniui nepralaidų elastinį 
hermetiką  Quick-Step® HydroKit. Įstumkite PE juostelę į kompensacinį tarpą aplink vamzdžius, uždėkite žiedus ir užtepkite 
hermetiką HydroKit aplink žiedus ir vamzdžius. Taip vandeniui patekti po grindimis bus neįmanoma.

  6 

Siekiant užtikrinti papildomą  vandens apsaugą aplink grindų perimetrą ir išvengti vandens patekimo po lentomis, užtepkite elastinį 
hermetiką Quick-Step® Hydrokit ties grindjuostėmis, durų rėmais, slenksčiais, vamzdžių žiedais ir t.t.



    
 

4. PRIEŽIŪRA

Naujomis Quick-Step laminato grindimis galite vaikščioti iš karto po suklojimo.

  1 

Grindimis galite vaikščioti klojimo metu ir iš karto po suklojimo. Užtikrinkite, kad drėgmė kambaryje būtų ne mažiesnė kaip 50%. Jeigu reikia, 
naudokite drėgnomatį.

  2 

Sausai priežiūrai mes rekomenduojame naudoti Quick-Step šluotą arba siurblį. Tam, kad nesubraižytumėte grindų, užtikrinkite, jog 
siurblys būtų su minkštais ratukais ir specialiu parketo šepečiu. Vendeniui atspariam laminatui valyti galite naudoti garų siurblį, 
užtikrinant, kad nėra tiesioginės garų srovės ant laminato. Taigi, turi būti naudojamas atitinkamas audinys ant garų paleisties, kuris 
garantuos karščio ir garų pasiskirstymą. Taip pat svarbu nelaikyti aparato ilgai vienoje vietoje, bei grindis valyti lentų kryptimi.

  3 

Drėgnam arba šlapiam valymui rekomenduojame naudoti Quick-Step priežiūros rinkinį (žiūrėti  instrukcijas). Atkreipkite dėmesį, 
jog kitų valymo priemonių naudojimas gali sugadinti Jūsų grindis.

  4 

Pašalinkite bet kokį vandenį per 24 valandas.

  5 

Apsaugokite baldų ir kėdžių kojeles. Kad apsaugotumėte grindis nuo purvo, vandens ir smėlio, prie visų lauko įėjimų naudokite 
tinkamus kilimėlius. Naudokite (biuro) kėdes ir minkštasuolius su minkštais ratukais, kurie tinka laminuotoms grindims ir/arba 
naudokite kilimėlį.

  6 

Niekada netraukite baldų per grindis, pakelkite juos.

  7 

Jūsų laminuotų grindų paviršius visa laiką apsaugotas nuo purvo ar dulkių nebus. Įsisenėjusias dėmes atsargiai pašalinkite naudojant 
acetoną ar nagų lako nuėmėją. Niekada nenaudokite šveitimo produktų! Niekada nenaudokite vaško ar lako grindų padengimui.


