
Linolejs Veneto xf², Etrusco xf²
Linolejs Veneto xf² Bfl
Linolejs Acoustic Cork xf² 15dB 
Linolejs Acoustic Cork Essenza 15dB
Linolejs Silencio xf² 18dB
Linolejs Style Elle xf², Style Emme xf²
Linolejs Veneto Sicuro xf² R10
Linolejs Veneto Essenza

SVARĪGI!

• Pārliecinities, ka visām instrukcijām tiek uzmanīgi sekots. 
• Ja esat nedrošs par kādu no uzstādīšanas procesiem, sazinietie ar savu Tarkett pārstāvi. 
• Pastāvīgu uzlabojumu dēļ šī informācija var mainīties.
• Izmantojiet rīkus, kas paredzēti linoleja uzstādīšanai (linoleja āmuru savienojumiem, malu frēzi u.c.)
• Katrai nākamajai virsmai izmanotjiet to pašu sērijas numuru, uzstādot ruļļus secīgi pēc kārtas numura. 
• Uzmanību: vienmēr pārbaudiet linoleja ruļļu garumu. 
• Turiet ruļļus vertikāli, drošā pozīcijā, sausā vietā, aizsargātus no karstuma un aukstuma, mitruma, rūsas un pelējuma, vietā 
bez piesārņojuma, un nesakrautus kaudzē vai zem smaga svara. 
• Vismaz 24 tundas pirms ieklāšanas ļaujiet segumam aklimatizēties istabas temperatūrā (minimums 18°C).
• Apakšgrīdai jābūt plakanai, līdzenai, tīrai, bez uzrakstiem (flomasteru, marķieru utt.), stabilai, sausai, cietai, stingrai, gludai 
un tā nevar būt pakļauta mitrumam. Jāpārbada un jāpielāgo absorbācija, lai apakšgrīda varētu mēreni uzsūkt mitrumu.
• Izmantojiet tikai Tarkett ieteiktās līmvielas. Vienmēr sakojiet līmvielas ražotāja instrukcijām.
• Darbs ir jāpabeidz ar pārbaudi: pārliecinieties, ka uz tikko ieklātās grīdas nav līmes paliekas. 
• Vienmēr nogrieziet gropes maliņu ar malas ēveli no vienas puses un savienojumu griezēju no otras.

PAMATGRĪDA

Pamatgrīdai jābūt plakanai, līdzenai, tīrai, bez uzrakstiem (flomasteru, jebkāda tipa marķieru, pildspalvu, krāsu utt., kas 
varētu radīt krāsas izmaiņas), stabilai, sausai, cietai, stingrai, gludai, (jāpārbauda absorbācija) un tā nevar būt pakļauta 
mitrumam. 

Pamatgrīdas sagatavošanai/sausumam un uzstādīšanas procesam jābūt saskaņā ar šī brīža standartiem attiecīgajā valstī. 
Pārbaudot attiecīgi pēc šiem standartiem, stingras pamatgrīdas sausumam jābūt zem pieļaujamā maksimālā mitruma līmeņa.

Piem., Apvienotajā Karalistē relatīvajam cementa virsmas mitrumam jābūt zem 75 %, un mazāk kā 2 % ar CCM metodi.
Ziemeļamerikā ASTM F-170 iesaka ūdens-cementa proporciju 0,40 pret 0,45.

Pirms izvēlaties izlīdzinošo maisījumu, pārliecinieties, cik liela cilvēku plūsma būs jāiztur grīdas segumam, kad tas tiks 
uzstādīts. Lateksa izlīdzinošie maisījumi nav piemēroti zonām, kurās būs liela cilvēku plūsma, jo īpaši plūsma, kas būs smaga 
un ar riteņiem (skatīt EN 12529, Riteņi). Pārbaudiet izlīdzinošā maisījuma saderību un sekojiet tā ražotāja instrukcijām. 

Piezīme: atbildības izņēmums (līmvielas, izlīdzinošie maisījumi utt.)
Kaut arī Tarkett var izveidot līmvielu, izlīdzinošo maisījumu un virsmu mitrumizturīgo pārklājumu izvēli un tipus, mēs 
negarantējam minētos produktus. Produktu un ražotāju saraksts nav garantēts kā pilnīgs vai pašreizējs. 

Tarkett neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru no šiem produktiem nespēju darboties kopā ar jebkuru no Tarkett 
produktiem. Tā ir līmvielu, izlīdzinošo maisījumu un virsmu mitrumizturīgo pārklājumu ražotāja un grīdas seguma 
būvuzņēmēja atbildība pārliecināties, ka izmantotie produkti ir piemēroti lietošanai un pielietoti saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

LINOLEJA 
GRĪDAS SEGUMI

LINOLEUM xf²

Uzstādīšanas instrukcijas
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APSILDĀMĀ GRĪDA

Ir svarīgi, ka apsildāmās grīdas sistēmas ir iepriekš pasūtītas, un ir pārbaudīts, ka tās pareizi darbojas pirms tiek uzstādīts 
grīdas segums.

Pārliecinieties, ka apsildāmās grīdas sistēma ir izslēgta 48 stundas pirms grīdas seguma uzstādīšanas sākuma un netiek 
ieslēgta vismaz 48 stundas pēc uzstādīšanas beigām. Ja nepieciešams, kamēr apsildāmās grīdas sistēma ir izslēgta, 
jānodrošina cita sildierīce, lai pārliecinātos, ka telpā būs 18-27 °C.

Ar laiku palieliniet temperatūru vairāku dienu garumā, bet tikai par dažiem grādiem dienā, līdz sasniegta vēlamā istabas 
temperatūra. 

Temperatūrai nevajadzētu pārsniegt grīdas seguma industrijas noteikto maksimālo 27°C temperatūru grīdas seguma 
apakšpusē (līmvielas puse).

UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE APSTĀKĻI

Ir svarīgi, lai loksnes vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas un tās laikā tiktu turētas istabas temperatūrā, vismaz 18 °C. Šai 
temperatūrai jāsaglabājas arī visas uzstādīšanas laikā. 

Pamatgrīdas minimālajai temperatūrai vajadzētu būt 15 °C.
Ieteicamais telpas mitrums ir 35-65 %.

Grīdas seguma daļas ir jāizgriež pēc noteiktā garuma, plus pāris centimetru rezerve, un jānoliek telpā, kurā tos uzstādīs. 
Nerullējiet linoleju ar džutu ārpusē. 

KLĀŠANAS VIRZIENS

Vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas, materiālu vajadzētu nogriezt vajadzīgajā garumā, nogrieztajām daļām jāaklimatizējas 
vietā, kurā tās tiks uzstādītas, novietojot tās stāvus. 

Plānojiet lokšņu virzienu, kādā tās tiks telpā uzstādītas, lai pārliecinātos, ka kad vien iespējams, savienojumi neveidosies pie
durvīm, glavenajām pārvietošanās zonām, izlietnēm vai pisuāriem. 

Ja telpa ir kvadrātveida, loksnēm jābūt paralēlām gaismas avotam. 

Garās, šaurās telpās labāk loksnes uzstādīt istabas garumā.

Loksnes jānogriež garākas par telpas garumu. 

Visām secīgajām loksnēm jābūt uzstādītām tajā pašā virzienā (IZŅEMOT Style Elle xf², uzstādāms otrādi).

LĪMĒŠANA1

Pirms līmēšanas nogrieziet vienu platuma malu. Veidojiet pārklāšanos, nogriežot otro malu ar savienojumu girezēju (pēc 
līmēšanas). Piespiediet savienojuma vietu ar linoleja āmuru. 

Akrila līmviela linolejam būtu jāuzklāj visai pamatgrīdai ar B1 lāpstiņu (350-400 g/m²). Priekš Silencio ar putu aizmuguri 
izmantojiet parastu akrila līmvielu un A2 lāpstiņu (200-300 g/m²). Kad izklājat līmvielu, salociet pusi loksnes (lokšņu), uzklājiet 
līmvielu, salociet atpakaļ un saspiediet. 
Atkārtojiet šo darbību otrai pusei. 
Vienmēr sekojiet līmvielu ražotāja instrukcijām, it īpaši saistībā ar gaidīšanas un darbības laiku. 

Pārliecinieties, ka grīdas segumam ir labs kontakts ar līmvielu, un ka viss gaiss ir izspiests. Izmantojiet rullīti, lai krusteniski 
braukātu pāri grīdai. 

Grīdlīstu sistēma: izmantot kontakta līmvielu (skatīt seglīstes instrukcijas).

1 Plašākai informācijai par līmēšanu, lūdzu, skatiet atsevišķu lapu: Līmvielas. 
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METINĀŠANA

Uzstādiet loksnes ar aptuvenu 0,5 mm starpu savienojuma vietās. (Silencio 0,3 mm).
Sāciet karstās metināšanas procesu (un rievošanu) minimums 24 līdz maksimums 48 stundas pēc līmēšanas.
Izveidojiet ‘‘U’’ formu ar maks. 3,5 mm platumu, ieteicams, ar mašīnu.

Rievošanas dziļums 2 mm materiāla biezumā – tikai pa virsu džutai (maksimāli 2,5 mm citu produktu biezumā).
Nekad nerievojiet Linoleum Silencio xf² līdz putu virsmai. 
Uzmanīgi iztīriet šuvi no paliekām. 
Ieteicamā metināšanas stienīšu temperatūra ir aptuveni 450 ºC. Izmantojiet karstā gaisa metināšans pistoli
ar 5 mm tradicionālo karsto metināšanas uzgali. Metinot stienītim ir viegli jāslīd uz abām savienojuma daļas
pusēm tās virsmā. Metiniet patuveni 2 metrus minūtē. 

Sagrieziet metinājumu divās secīgās darbībās, izmantojot grīdas segumu nazi, Mocarta nazi, vai ko līdzīgu.
Otro griezumu vajadzētu izdarīt, kad metināšanas stienītis ir atdzisis. 

ELAFONO UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet Elafono ar džutas aizmuguri uz augšu un malu pret malu. 

Klāšanas virziens: ja uzstādat Elafono un linoleju vienā virzienā, Elafono un linoleja savienojuma vietām jābūt ar atstatumu 
vienām no otra vismaz 50 cm.

Līmēšana: lietojiet akrila līmvielu linolejam (tādu pašu, kas ieteicams Tarkett Linoleum). Uzklājiet līmvielu izmantojot lāpstiņu 
B1 ar 350-400 g/m2.

SVARĪGI Neuzstādiet linoleju līdz ieklātais Elafono nav pilnībā nožuvis (aptuveni 24 līdz 48 stundas pēc ieklāšanas).

SVARĪGI VIENMĒR veiciet izmēģinājumu pirms metināšanas, lai pielāgotos darba apstākļiem. 
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PĒC UZSTĀDĪŠANAS

SVARĪGI! Gaidiet 48 līdz 72 stundas pirms pakļaujat virsmu staigāšanai vai mēbeļu pārvietošanai. 

Uzstādītās grīdas aizsardzība

Ja būvēšanas darbi turpinās pēc grīdas uzstādīšanas, grīdai vienmēr jābūt pasargātai, apklājot to ar kartonu vai saplāksni. 
Maskēšanas lente nedrīkst pielipt tieši pie grīdas. 
Nekad nepakļaujiet nesen uzstādītu grīdu intensīvai riteņu slodzei, jo tas var no tās apakšas izspiest līmvielu.

Zonas tīrīšana

Pirms jaunais grīdas segums tiek izmantots, vienmēr ieteicams to vispirms notīrīt. 
Līmes paliekas jānoņem ar denaturēto spirtu un tīru lupatiņu. 
Viegli netīras grīdas: iztīriet zonu ar putekļu sūcēju, birsti vai mitru slotu, lai notīrītu netīrumus un remonta putekļus. 
Lielākām zonām ļoti efektīva būs kombinētā mašīna (kombinēts skraberis/žāvētājs ar cilindra birstēm drošai tīrīšanai).

Profilaktiskā apkope

Aptuveni 80% visu netīrumu nāk no ārpuses. Nepieciešama efektīva ieejas netīrumu barjeras sistēma. 
Labākajā variantā aptuveni 7-8 m lielas cilvēku plūsmas ieejai jābūt ar trīs pakāpju principu:
- Viens režģa skrāpējošais paklājiņš;
- Viens zāles paklājņš;
- Viens šķiedras paklājiņš.

PIEDRUMI

Skirting SOS (Set On Skirting): Linoleum xf² grīdlīstes uz MDF
- STD izmēri: 2200 x 60/80 (WxH);
- Linoleum xf² pielīmēts uz dabīga, izturīga, daļēji elastīga un viegli griežama MDF;
- Uzstādāms pēc grīdas seguma ieklāšanas.

Skirting SIS (Set In Skirting): Linoleum xf² grīdlīstes iepriekš sagatavotas
- STD izmēri: 2400 x 60/80/100 (WxH);
- Linoleum xf² liets un pastirpināts ar elastomēru;
- Uzstādāms pirms grīdas seguma;
- Metināms;
- Iespējami arī ārējie stūri.
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