Dvisluoksnio parketo klojimo instrukcija
Panaudojimo sritis: pastatų grupės A B C ( pagal HN 105:2001 ). Paskirtis: naujai statomų, remontuojamų ar eksploatuojamų statinių
vidaus apdailai. Naujai pastatytose patalpose turėtų būti įmontuotos durys ir langai, įjungtas šildymas, turi būti atlikti visi tinkavimo,
daţymo darbai.
Nuorodos prieš klojant parketą. Pakeliai turi būti praardyti tik tiesiogiai prieš klojant parketą. Ţiemos mėnesiais parketas
originaliuose pokuose turi būti sandeliuojamas ne maţesnioje kaip 18oC temperatūroje. Pabaigus darbą, jei liko palaidų lentučių
kurios bus sandeliuojamos ilgesni laiką, jas reikia susukti į polietileninę plėvelę.
Klojimo kryptis. Rekomenduojama kloti lentutes išilgai į patalpą krentančiai šviesai, tačiau montavimo kryptimi galima pabrėţti arba
pakeisti įspūdį apie patalpos dydį. Pavyzdţiui, siauras patalpas, montuojant grindų plokštes skersai, atrodo platesnės. Tai pat klojant
šviesesnių medienos rūšių parketą maţesnėse patalpose, jas didina.
Pagrindas po parketu. Gali būti: betoninis išlyginamasis sluoksnis, droţlių OSB plokštės, juodgrindės.
Pagrindo patikrinimas. Pagrindas prieš klojant parketą turi atitikti visus keliamus DIN 18 356 ”Parketo klojimo darbai”
reikalavimus. Pagrindas sausas, lygus, tvirtas švarus. Turi būti pašalintos riebalų, daţų, aliejų, gipso ir kitos nuo pagrindo dėmės
kurios gali trukdyti susirišti klijams su pagrindu.
1) Pagrindo drėgmės tikrinimas: Pagrindo drėgmė turi būti patikrinta su CM – drėgnomačiu.
Leistinas likutinis drėgmės kiekis pagrinde: Betoninis pagrindas 2,0 
Betoninis pagrindas šildomoms grindims 1,8 
2) Pagrindo lygumas: turi atitikti keliamus DIN 18 365 ( lygumo tolerancijos DIN 18 202 ). Esant būtinybiai pagrindas turi būti
išlygintas.
Pagrindo gruntavimas. Reikia atsiţvelgti į klijų specifikaciją, ar reikalingas pagrindo gruntavimas. Bet kokiu atveju gruntavimas
reikalingas stipriau smėlingam betonui ar pagrindui korio paviršius lengvai smėlėtas. Grunto išeiga ap. 120 g/m 2, gruntas uţnešamas
ant pagrindo volelio arba teptuko pagalba. Dirbant reikia gerai vedinti patalpas. Grunto dţiuvimo laikas, jį uţnešus ant pagrindo ap
12 val. Vėliau galima pradėti klijuoti.
Parketo klijavimas. Parketo klijuoti negalima jei patalpos temperatūra maţesnė negu 18oC, santykinė oro drėgmė turi būti ne didesnė
kaip 70. Prieš vartojant klijus gerai išmaišyti. Klijų išeiga ap 800 – 900 g/m2. Naudokite 4mm dantėtumo mentelę klijams uţtepti.
Prašom atsiţvelgti į klijų naudojimo specifikaciją. Po suklijavimo pilnai eksploatuoti parketą galima po 72 val.
DĖMESIO ! Prieš klodami parketą dienos šviesoje patikrinkite, ar lentutėse nėra matomu plika akimi defektų. Paklojus
dangą į reklamacijas nebus atsižvelgta. ( Ši pastaba galioja tik I grindų rūšiai )
KLOJIMAS PRABĖGANČIU BŪDU
1. Grindų klojimui Jums reikės: pakalėjo, spec. įrankio ( metalinio kablio ), kaiščių, pieštuko, metro, dantytos mentelės klijams
tepti, klijų, grunto.
2. Klijus prieš vartojant sumaišyti. Klijus ant pagrindo uţnešame su dantyta mentele. Klijų išeiga ap. 800-900 g/m2. 15 minučių
bėgyje reikia suklijuoti parketą ant ištepto klijais ploto.
3. Parketo pakelius galima praplėšti tik tiesiogiai preiš klojant parketą ( pakelyje yra tiek dešininės, tiek kairinės parketo
lentelės, išskyrus 10x120x996mm parketo išmatavimus ). Dedant prabėgančiu būdu, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad
visą eilę parketo reikia dėti tik dešininių arba kairinių parketo lentelių.
 PASTABA: Kiekvienu atveju, ar pakelyje yra kairinės ir dešininės parketo lentelės, reikia pasiteirauti
pardavėjų.
4. Tarp sienos ir parketo turi būti paliktas ap. 10 mm tarpas, kuris uţfiksuojamas kaiščiais. Jei yra būtinybė, patalpos kraštuose
arba esant pagrindo nelygumams reikia uţdėti ant parketo apkrovas, kad geriau sukibtu klijai su pagrindu.. Klijų likučius reikia tuoj
pat su šlapiu skuduru nuo parketo pašalinti .
KLOJIMAS EGLUTE
1. Norint sukloti parketą “Eglute” reikalingi tiek dešininės tiek kairinės parketo lentelės. Kairinė parketo lentelė – parketo
skersinė įpjova viršuje ir išilginė įpjova kairėja pusėje. Dešininė parketo lentelė – parketo skersinė įpjova viršuje ir išilginė
įpjova dešinėje pusėje.
2. Pakelyje yra supakuota tik dešininės, tiek kairinės parketo lentelės. Prieš dedant reikia išsirūšiuoti lenteles.
3. Keletą “Eglutės” sujungimu reikia stipriai sujungti ir sudėti be klijų. Riekia nusitiesti per piešinio vidurį ţymą, kuri turi eiti
per patalpos vidurį.
4. Klijų uţtepame tokį plotą išligai paţymėtos ţymės, kiek buvome sujungę parketo be klijų. Vėliau atsargiai uţdedame visą
mūsų prieš tai sujungtą be klijų parketo monolitą ir leidţiame jam tvirtai susirišti su pagrindu.
5. Reikia būtinai sekti, kad parketo smaigaliai tiksliai sutaptu per visą patalpą pagal atţymėtą ţymę.
6. Įsitikinus, kad gerai sutvirtėjo pradinis mūsų parketo monolitas, galime pirmą “Eglutes” eilę pabaigti klijuoti iki galo.
7. Vėliau klijuojame kitas “Eglutes” eiles, tiek iš dešinės, tiek iš kairės.
8. Prie sienos paskutinę parketo lentutę nupjauname 45 oC kampu ( būtinai tarp sienos ir parketo reikia ap. 10mm tarpą palikti).

Dvisluoksnio parketo klojimas ant “Šildomų grindų”
Dvisluoksnis parketas be problemų yra klijuojamas visa plokštuma ant šildomų grindų, reikia tik laikytis pateiktų nuorodų.
Dvisluoksnis parketas turi palankų “Šilumos pralaidumo pasipriešinimo koeficientą” ( 1/= 0,09-0,1m2K/W ), kuris leidţia grindims
efektyviai atlikti savo funkciją ir būti ekonomiškoms.
Nors medis yra neblogas šilumos izoliatorius, bet iki 16mm storio medinė danga tinka šildomoms grindims. Nerekomenduojamos tik
BUKO ir KLEVO grindys.
Klijuojant parketą visa plokštuma prie pagrindo ant šildomų grindų, būtina pasirinkti klijus kurių sudėtyje nėra vandens.
Betoniniai pagrindai turi būti kruopščiai paruošti ir išdţiovinti pagal spec. instrukcijas. ( kurias galite gauti pas pardavėjus ).
UAB Medţio apdaila, oficialus BOEN ir HARO atstovas Lietuvoje.

