
Sienas/zemgrīdas sagatavošanas/sausuma un uzstādīšanas procedūra saskaņā ar BS 476. t.i.: Testējot ar higrometru, sienas
relatīvajam mitrumam jābūt zem 75%RH. Sienām jābūt gludām, sausām, tīrām, nesaplaisājušām un vecā krāsa pilnībā
jānoslīpē.

Veiktie pētījumi ir parādījuši, ka noteiktos apstākļos mikroorganismi var kolonizēties vietā starp pamatni (koka, apmetuma
vai cementa) un uzstādīto PVC produktu. Šie mikroorganismi var augt siltos, mitros apstākļos, kur pieejams pietiekami
daudz “pārtikas” – piemēram, noteikta veida savienojumos, kas izmantoti pirms PVC uzstādīšanas. Mikroorganismu dzīves
cikla laikā tie ražo krāsvielu, parasti, rozā, violetu, sarkanu vai melnu (bet var būt arī citās krāsās), kas var “izsūkties” cauri
PVC produkta virsmu vairāku mēnešu vai ilgākā laika garumā.

Padoms - vienmēr no pamatnes un līmju ražotājiem pirms uzstādīšanas jālūdz, lai tie nodrošina to, ka produkti ir piemēroti
videi, kurā tiks uzstādīts PVC produkts – šis padoms var ietvert norādi par produktu izmantošanu, kas satur biocīdus vai
īpašus sveķu veidus.

Ja tiek izmantots koka paklājums, piem., finieris, materiāls jāuzglabā vietā, kur tas nekļūs mitrs vai netiks piesārņots.

Krāsvielas ‘izsūkšanās’, notiekot mikrobioloģiskai darbībai zem PVC produktiem, nav attiecināma uz produkta/ražošanas
kļūmi.

Pirms uzstādīšanas attiecīgi sagatavojiet substrātu. Visām ģipša plāksnēm / finiera plāksnēm jābūt stingri piestiprinātām un
visiem stiprinājuma caurumiem aizpildītiem un savienojumiem salīmētiem un aizpildītiem ar attiecīgu mitrumnoturīgu
pildvielu. Nogruntējot sienu, tiks izolēts porainais substrāts un palielināts līmes darbības laiks.

Lai gan Tarkett atsevišķos gadījumos var uzskaitīt izmantojamās līmes, sagatavošanas maisījuma un membrānu ražotājus un
veidus, tomēr mēs nedodam garantijas par sarakstā iekļautajiem produktiem (izņemot Tarkett Embond) un negarantējam, ka
produktu vai ražotāju saraksts ir pilnīgs vai aktuālais. Tarkett neuzņemas saistības (izņemot attiecībā uz Tarkett Embond 170),
ja kāds no šiem produktiem neatbilst specifikācijām, izmantojot kopā ar kādu no Tarkett produktiem. Līmes, sagatavošanas
maisījuma un membrānas ražotājs, kā arī grīdas seguma uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai izmantotie produkti ir piemēroti
izmantošanai un ka tie tiek izmantoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Uzstādīšanas zonā jāuztur konstanta temperatūra 18°C un vairāk, maksimums ir 27°C. Ja šīs vadlīnijas netiek ievērotas,
sienas segums var atlipt, šuves var attaisīties (tas viss var notikt ilgākā vai īsākā laika periodā).

NEPIECIEŠAMIE APSTĀKĻI

Svarīgi, lai materiāls (ruļļi) tiktu uzglabāti vertikāli. 24 stundas pirms izmantošanas materiāls jāsagriež nepieciešamajā garumā

un jāaklimatizē uzstādīšanas zonā, izklājot to uz sagatavotas, tīras apakšgrīdas 18°C - 27°C temperatūrā. Šī temperatūra

jāuztur visu uzstādīšanas laiku. Sienas substrāta minimālā temperatūra ir 15°C. Strādājot ar visa veida grīdas segumiem,

jāuzmanās, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas drošības procedūras un ka netiek sabojāts materiāls.

PIEZĪME

Ja tiek izmantota parasta līme un temperatūra konstanti ir virs 27°C, materiāls var atlipt no pamatnes, radot uzstādīšanas

kļūmi un krāsas maiņu laika gaitā.

AQUARELLE HFS,
WALLGARD 

1.3O MM VERTIKĀLĀ UN „T“ METODEIeklāšanas
instrukcija

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo

Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.



IEKLĀŠANA

1. Vienai nepārtrauktai zonai izmantojiet materiālu no vienas ražošanas partijas. Lai neveidotos ēnojums, apgrieziet katru otro

loksni attiecībā pret iepriekš uzstādīto loksni. 

2. Nesavienojiet pilna platuma loksnes malu ar griezta gabala malu, piem., 2 m pilnā platumā pie 1 m platumā nogriezta 

gabala, vienmēr lieciet loksnes malu pie loksnes malas (ņemot vērā, ka dažos gadījumos var būt nepieciešama neliela 

pārklāšana un pārgriešana).

3. Sagrieziet loksnes apmēram 10 cm garākas par attālumu starp grīdu un griestiem un izklājiet uz līdzenas virsmas. Ja 

nepieciešams, novietojiet leņķi pie vienas no ruļļa malām un nogrieziet, lai nodrošinātu, ka mala ir taisna. Uzvelciet ar zīmuli

krustiņu pie loksnes vidus pie labās malas apakšas.

4. Izmēriet uzstādāmo laukumu, mērot telpu pa 2 metriem, lai noteiktu katras loksnes savienojuma vietu. Nosakiet precīzu 

pirmās loksnes malas atrašanās vietu, novelkot uz sienas vertikālu līniju ar zīmuli un ieliekot 90° atzīmi, kas atspoguļos centra 

punkti starp grīdu un griestiem.

5. Pārliecinieties vai lokšņu šuves nesakrīt ar iekšējiem vai ārējiem stūriem, jo Aquarelle/Wallgard jāuzklāj uz šīm 2 detaļām, 

neveidojot šuvi. Visām lokšņu šuvēm jābūt vismaz 20 cm attālumā no iekšējiem vai ārējiem stūriem.

6. Vislabāk, ja katrā vietā strādā 2 uzstādītāji, sevišķi lielās platībās.

7. Uzklājiet 100 mm platu kontaktlīmi bez šķīdinātājiem pie sienas augšmalas un vinila aizmugures augšējās malas (padomu par 

to, vai tas ir nepieciešams, lūdziet Tarkett pārstāvim).

8. Uzklājiet Tarkett Embond 170 līmi (bez kontaktlīmes). Ja sagaidāms, ka sienas temperatūra pārsniegs 27°C, Tarkett

Embond 170 jāaizstāj ar piemērotu līmi, kas paredzēta augstai temperatūrai, un jāievēro attiecīgie ražotāja uzstādīšanas 

norādījumi (šajā gadījumā neņemiet vērā 9., 10. un 11. punktu).

9. Embond 170 (uz spiedienu jutīgas līmes) jāuzklāj ar aitas vilnas rullīti, kas nepārtraukti jāpiesūcina ar līmi tieši no 

līmes spaiņa, lai novērstu nepietiekama līmes daudzuma uzklāšanu uz sienas. Uzklājiet tik daudz līmes, lai vienā reizē 

pietiktu vienas loksnes uzklāšanai. Sāciet uzklāt līmi 2 cm no pretējās malas vietai, kur beigsies loksne.

10. Atkal sarullējiet Aquarelle/Wallgard no ārpuses uz iekšu visā platumā, atstājot labo malu vistālāk.

11. Ļaujiet līmei kļūt necaurredzamai un nedaudz lipīgai.

12. Uzmanīgi pielieciet Aquarelle/Wallgard labo malu pie vertikālās zīmuļa līnijas un novietojiet atzīmētos krustus uz sienas kā 

arī materiāla un izrullējiet to uz līmes. Izlīdziniet virsmu, izmantojot rīvdēli un pēc tam ar rullīti abos virzienos, sākot no centra 

uz malām, īpašu uzmanību pievēršot šuvēm.

13. Novietojiet leņķi pie loksnes pretējās puses un nogrieziet labo malu, un, ja nepieciešams, uzklājiet līmi zem labās malas.

14. Atkārtojiet procesu, kā aprakstīts iepriekš, pārklājot nākamo loksni, 2 cm virs iepriekšējās, nomainiet loksnes virzienu.

Izrullējiet ar sienas rullīti.

Iekšējie stūri 

1. Nomēriet 1.98 m no pēdējās uzstādītas loksnes malas līdz un ap sienas iekšējam/ārējam stūrim. Uzklājiet uz sienas līmi, kā

aprakstīts iepriekš, un uzgaidiet, līdz līme kļūst lipīga.

2. Sagatavojiet un novietojiet materiālu uz sienas tāpat kā iepriekš, darbojoties stūra virzienā.

3. Turpiniet, izmantojot kādu no sekojošiem variantiem.

a) Viegli uzsildiet materiālu un pārliecinieties, ka tas ir labā saskarē ar līmi, stingri iespiežot to līmē, darbojoties stūra 

virzienā. Izmantojiet Tarkett rullīti stūriem (1258010), lai ieveidotu materiālu asā taisnā leņķī stūrī, un atkārtoti 

uzsildiet to.

b) Viegli uzsildiet materiālu un pārliecinieties, ka tas ir labā saskarē ar līmi, stingri iespiežot to līmē, darbojoties stūra 

virzienā. Salokiet loksnes materiālu taisnā leņķī, salokot to uz ārpusi, apmēram 1,3 mm no iekšējā stūra. 

Izmantojiet Tarkett stūra rullīti, lai izveidotu noturīgu locījumu. Šajā posmā nodrošiniet, ka nākamais materiāls 

nenonāk saskarē ar līmi uz blakus sienas. Visbeidzot iespiediet salocīto loksni stūrī.

c) Loksni var arī salocīt iepriekš pirms līmes uzklāšanas, precīzi nomērot attālumu līdz stūrim no vertikālās zīmuļa 

līnijas vai pēdējās uzstādītās loksnes.

d) Tagad izrullējiet palikušo materiālu uz blakus sienas pie šuves zonas un izrullējiet ar sienas rullīti. Pārklājiet 

materiālu uz šuves un izrullējiet ar daļējo sienas rullīti.

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo

Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.



Ārējie stūri 

1. Nomēriet 1.98 m no pēdējās uzstādītas loksnes malas līdz un ap sienas ārējam stūrim. Uzklājiet uz sienas līmi, kā aprakstīts 

iepriekš, un uzgaidiet, līdz līme kļūst lipīga.

2. Nosakiet zonu materiāla reversā, kas ir 15 cm attālumā abās pusēs no stūra un novelciet vāju līniju ar zīmuli.

3. Ar otu vai aitas vilnas rullīti uzklājiet līmi uz apzīmētās zonas (30 cm) un uzgaidiet, līdz tā gandrīz nožūst.

4. Uzklājiet līmi ar aitas vilnas rullīti uz pārējās sienas un tad izklājiet loksni. Viegli uzsildiet un pārklājiet Aquarelle/Wallgard ap 

stūri, vienlaikus stingri spiežot to līmē, izmantojot Tarkett hokeja nūju (1258003).

Šuvju griešana 

1. Visām šuvēm jāveido pārlaidums un tās jāapgriež ar īsu svītrvilci (virs un zem). Iestatiet, lai svītrvilcis veido 0.5 mm 

spraugu. Noņemiet nogriezto materiālu un izrullējiet ar šuvju rullīti. Šuves jānogriež un jāizrullē uzreiz pēc 

Wallgard/Aquarelle uzklāšanas.

Gropēšana un karsti metinātas šuves (ja ieklāj vertikāli)

1. Pirms veidot karsti metinātas šuves, ļaujiet, lai pēc pielīmēšanas paiet 24 stundas.

2. Visas šuves jāgropē, izmantojot šuvju gropētāju (Tarkett Seam Grooving Tool (1258027))

3. Visas šuves jāmetina, izmantojot Tarkett Speed Welding sprausli (Tarkett Speed Weld Nozzle (1258012)).

4. Pirms mēģināt veikt Aquarelle/Wallgard šuvju karsto metināšanu, izmēģiniet metināšanas procesu uz Aquarelle/Wallgard

atgriezuma, lai sasniegtu optimālu temperatūru un ātrumu.

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo

Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.



Ieklāšanas norādījumi sienas segumu un apmaļu uzstādīšanai saskaņā ar Tarkett metodi, T-metodi. 

1. Pārbaudiet leņķi uz sienām un stūriem. Novelciet horizontālu

līniju (max-line) 207 cm virs pabeigtas grīdas līmeņa. Tas ir

maksimālais augstums, lai pieļautu 3 cm pārklāšanos ar

grīdas segumu.

2. Izmēriet telpas perimetru un ielieciet atzīmi max-line vidū vai

citā piemērotā sākuma punktā (atkarībā no caurulēm ārējiem

stūriem, u.c.) (starting mark).

3. Nogrieziet loksni un sarullējiet to ar aizmuguri uz āru (ja tiek

izmantots palīginstruments, piem., Tarkett Wallguard Trolley,

loksne sarullē uz plastmasas caurules) un loksnes aizmugurē

atzīmējiet attiecīgo sākuma punktu (starting mark).

4. Sarullējiet pārējo nogriezto loksni (iesp. uz plastmasas

caurules) līdz atzīmei, lai izveidojas divi savienojošies "ruļļi".

5. Novelciet jaunu horizontālu līniju aptuveni 1 m garumā (guide-

line), kur sienas segums sākotnēji jāuzklāj 200-207 cm

augstumā atkarībā no stūru slīpuma, u.c. Piezīme: Stūri, kas

izvirzīti uz āru, var radīt materiāla trūkumu apakšā pēc

pagrieziena.

6. Uzklājiet līmi uz sienas virsmas līdz pirmajai maxlīnijai. Sienas

segums jāieklāj mitrās salipšanas laikā. Skatiet līmes ražotāja

norādījumus par segumu, iedarbošanās laiku, u.c. Ja neesat

pārliecināts, neapklājiet ar līmi lielus laukumus.

7. Novietojiet ruļļus tā, lai atzīme uz ruļļiem sakristu ar atzīmi uz 

sienas. Izmantojiet Tarkett Wallguard Trolley, lai atvieglotu 

darbu. Vienā reizē ieklājiet vienu rulli.

8. Nogrieziet sienas segumu, kas pārklājas ar grīdas segumu, 

pirms līme ir nožuvusi.

APMALE

9. Uzlieciet atzīmi uz sienas seguma, kas norāda, kur sākas

apmales apakša. Vienmēr sāciet no max līnijas. Pieļaujiet 3 cm

pārklāšanos.

10. Gar sienas seguma augšējo malu iepildiet ūdensizturīgu

izlīdzinošo savienojumu vai izmantojiet saliekamo mazinošo

profilu.

11. Nomēriet apmali un nogrieziet nepieciešamajā garumā (un

platumā, ja nepieciešams). Uzrullējiet to uz piemērota garuma

plastmasas caurules.

12. Uzklājiet līmi vietā, kur atradīsies apmale. Uzmanieties, lai

līme tiek uzklāta visā laukumā līdz pārklāšanās atzīmei.

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo

Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.



13. Apmale tiek ieklāta pēc atzīmes. Izmantojiet Tarkett 

Wallguard Trolley, lai atvieglotu darbu. Vēlams sākt

stūrī, sausajā zonā. Regulāri pārbaudiet, vai starp

apmali un sienas segumu ir pietiekams mitrums. 

Turpiniet ieklāt apmali vismaz 2 cm uz otras sienas un 

tur pabeidziet. Apmali var savienot arī virs durvīm.

14. Esiet ļoti uzmanīgs, kad nomazgājat līmes paliekas no

apmales pārklāšanās vietām. Izmantojiet tīru ūdeni un

mazgāšanas līdzekli, kas ir piemērots līmes notīrīšanai.

LOGI

15.a. Logu ailēs vispirms ieklājiet atsevišķus gabalus augšā 

un apakšā, tad aizpildiet malas. Sienas segums jāizrullē 

pāri loga laukumam un jāieloka ailē. Pārklāšanās ar lejas 

aili jāizolē.

15.b. Sienas segums tiek izrullēts pie loga ailes pāri loga 

laukumam un tad tas tiek ielocīts loga ailē. Ailes apakšā un 

augšā, kur tas nepieciešams, tiek ielikti atsevišķi gabali. 

Atsevišķie gabali tiek savienoti ar sienas segumu ar 

metinātām šuvēm.

16. Pabeidziet darbu, pārbaudot, vai nav palikusi 

nepielipusi līme, burbuļi vai līmes paliekas.

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo

Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.

LABĀKIEM REZULTĀTIEM
- Pārliecinieties, ka visas norādes un instrukcijas tiek uzmanīgi ievērotas.

- Izmantojiet tikai Tarkett un līmes ražotāja rekomendēto līmi.

- Izmantojiet Tarkett Speed Welding Nozzle.

- Veiciet pārbaudi pēc ieklāšanas.

- Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, ja neesat pārliecināts par kādu ieklāšanas daļu.

Pasūtījuma nr. 1258027 Tarkett Seam Grooving Tool

Pasūtījuma nr. 1258011 Tarkett Trimming Knife

Pasūtījuma nr. 1258010 Tarkett Corner Roller

Pasūtījuma nr. 1258012 Tarkett Speed Weld Nozzle
.


