Klojimo instrukcija
Egger laminuotoms ir
Comfort grindims su
UNI fit! klojimo sistema

Atsakomybė dėl patikros / grindų pagrindas

1. Atsakomybė dėl patikros
Egger laminuotos ir Comfort grindys gaminamos naudojant naujausias šiuolaikinių gamyklų technologijas. Gamybos proceso
metu ir jo pabaigoje reguliariai atliekamos griežtos kokybės kontrolės patikros. Vis dėlto, kai kurios lentelės retkarčiais gali
būti pažeistos. Todėl prieš klojant ir klojimo metu kiekvieną grindų lentelę reikia apžiūrėti. Pažeistų grindų lentelių ar tų, kurios
neatitinka normos, nederėtų kloti, bet reikėtų grąžinti tiekėjui, kad jos būtų pakeistos.

2. Grindų pagrindas
2.1
Visi grindų pagrindai prieš atliekant klojimo darbus turi būti paruošti atliekant įprastas grindų pagrindo paruošimo procedūras
ir atsižvelgiant į patvirtintą grindų pramonėje taikomą paklaidą. Vertinant, ar EGGER laminuotas ir Comfort grindis galima kloti,
ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus punktus. To nesilaikant, jokios garantinės pretenzijos nebus priimamos.
Grindų pagrindo drėgmės lygio patikra:
Patikra turi būti atlikta naudojant CM įtaisą ir neturi viršyti tokio drėgmės lygio:
 Betonas cemento pagrindu ≤ 2 CM %, šildomasis betonas ≤ 1,8 CM %
 Kalciu sulfito / kalcio sulfato liejamasis betonas ≤ 0,5 CM %, šildomasis betonas ≤ 0,3 CM %
Šios reikšmės taikomos betoninėms grindims be priedų. Naudojant priedus ir greitai kietėjantį betoną, taikomi atitinkamo
gamintojo nurodyti matavimai ir ribos. Tikrinamą medžiagą reikia paimti iš apatinio betoninių grindų trečdalio. Šio proceso metu
turi būti išmatuotas ir užregistruotas betoninių grindų storis.
Grindų pagrindo lygumo patikra:
Lygumo patikra atliekama vadovaujantis galiojančiais standartais: reikia aukščiausiuose paviršiaus taškuose padėti gulsčiuką /
nivelyrą ir žemiausioje vietoje nustatyti nuokrypį atramos paviršių (matavimo taškų atstumo) atžvilgiu. Didžiausias leidžiamas
vertikalusis nuokrypis yra 2 mm kas 100 cm. Didesnis nuokrypis pašalinamas atitinkamomis priemonėmis (pvz., savaime
išsilyginančio mišinio sluoksniu).
Grindų pagrindo apkrovos patikra:
Grindų pagrindas turi būti sandarus ir patvarus.
Grindų pagrindo švarumo patikra:
Grindų pagrindas turi būti nusiurbtas.
Aplinkos sąlygų patikra:
Prieš klojant grindis, klojimo metu ir paklojus aplinkos sąlygos turi atitikti toliau nurodytas:
 kambario temperatūra ne žemesnė kaip 18 °C
 grindų paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip 15 °C
 santykinis oro drėgnis – nuo 40 iki 70 %
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2.2
Kai EGGER laminuotos ir Comfort grindys klojamos kaip slankiojanti sistema, tinkami visi grindų pagrindai, kurie jau paruošti
klojimui ir atitinka anksčiau išvardytus reikalavimus. Keli pavyzdžiai:
 Visų tipų betoniniai grindų pagrindai, įskaitant karštu vandeniu šildomas grindų sistemas
 Drožlių plokščių grindų konstrukcijos
 Medienos plaušo plokštės
 Esami grindų paviršiai, pvz., PVC, linoleumas, natūralaus akmens plokštės, keraminės plytelės
Netinkamas grindų pagrindas:
EGGER laminuotų ir Comfort grindų niekada negalima kloti ant tekstilinės dangos (pvz., kilimų) arba grindų pagrindo, kuris nėra
paruoštas kloti. To nesilaikant, jokios garantinės pretenzijos nebus priimamos.
Riboto tinkamumo grindų pagrindas:
 Elektrinės grindų šildymo sistemos (kontroliuojančios paviršiaus temperatūrą)
Elektrinės grindų šildymo sistemos laikomos riboto tinkamumo grindų pagrindu. Taip yra dėl to, kad folijos pagrindu sukurtos
elektrinio šildymo sistemos gali sugeneruoti gerokai 28 °C viršijančią paviršiaus temperatūrą. EGGER leidžia naudoti elektra šildomų
grindų sistemas, jei jas galima valdyti skaitmeniniu būdu ir paviršiaus temperatūra niekada neviršija 28 °C. Techninį patvirtinimą,
kad šildymo sistema gali būti naudojama su EGGER laminuotomis ir Comfort grindimis, turi suteikti šildymo sistemos gamintojas.
Betoninės grindys
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tais atvejais, kai EGGER laminuotos ir Comfort grindys klojamos kaip slankiojanti sistema ant betono,
kaupsis drėgmė. Todėl, prieš klojant konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos sluoksnį, ant visų betoninių grindų (išskyrus liejamą
asfaltą) žr. punktą Dėmesio! Paklotai, visame plote reikia patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė ≥ 75 m), kuri būtų
įdubusi, kad sulaikytų drėgmę. Profesionaliai paklotos drėgmę izoliuojančios plėvelės kraštai sujungimo vietose turi vienas kitą
perdengti 5 – 20 cm, atsižvelgiant į versiją.
Betoninės karštu vandeniu šildomos grindys
Ruošiant šildomų grindų konstrukciją, visi dalyvaujantys specialistai (statybininkas, architektas, šildymo sistemų projektuotojas,
šildymo sistemų inžinierius, montuotojas ir grindų dangos gamintojas) turi koordinuotai bendradarbiauti. Siekiant užtikrinti
maksimalų ilgalaikį šildomo paviršiaus grindų eksploatavimą be jokių pažeidimų, būtina tinkamai suprojektuoti ir suderinti šildymo
sistemą bei betonines grindis. Taip pat reikia atlikti įprastas grindų pagrindo klojimo, grindų šildymo / aušinimo funkcijų (funkcinio
šildymo / aušinimo) patikras. Šios patikros dėl tinkamo betoninių grindų šildymo ir aušinimo turi būti atliekamos kiekvieną sezoną,
o jų rezultatai turi būti užfiksuojami dokumentuose.
Šildant apkrovos ir šilumos paskirstymo sluoksnį, turi būti skiriamas funkcinis šildymas ir grindų džiovinimas šildant.
 Funkcinis šildymas – tai šildymo sistemų inžinieriaus sukurta be defektų veikianti sistema, pagal kurią vertinamas šildomų grindų
konstrukcijos tinkamas veikimas.
 Grindų džiovinimas šildant yra betone likusios drėgmės šalinimas, kol pasiekiamas konstrukcijos stabilumas.
Dėmesio! Funkcinis šildymas negarantuoja, kad betone likusios drėgmės lygis pasiekė tokį, kuris yra būtinas konstrukcijos
stabilumui užtikrinti. Todėl grindų džiovinimas šildant yra privalomas.
Dėmesio! Šildomų grindų konstrukcijos paviršiaus temperatūra neturi viršyti 28 °C (83 °F). EGGER laminuotos ir Comfort grindys
paprastai klojamos kaip „slankiojanti“ sistema. Kai grindys klojamos ant mineralinio grindų pagrindo, prieš tiesiant izoliacijos
paklotą visame plote būtina patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė ≥ 75 m), kuri būtų įdubusi, kad sulaikytų drėgmę. Kai
laminuotos grindys klojamos kaip slankiojanti sistema, reikia atkreipti dėmesį į laminuotų grindų ir izoliacijos pakloto šiluminio
laidumo reikšmes. Pagal CE atitikties reikalavimą, bendra visų komponentų šiluminio laidumo reikšmė turi būti ≤ 0,15 m² K/W. Kai
naudojami izoliacijos paklotai yra ne iš EGGER priedų asortimento, neteikiamos jokios garantijos dėl atitikties visos ant šildomojo
betono montuojamos slankiojančios sistemos konstrukcijos efektyvaus maksimalaus leidžiamo šiluminio laidumo reikalavimui. Kai
klojamos EGGER laminuotos grindys su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindys, kito izoliacijos pakloto
kloti nereikia.
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Natūralaus akmens ir keraminės plytelės
Grindyse likusi drėgmė gali prasisunkti į grindų pagrindo paviršių, todėl prieš tiesiant konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą
(žr. punktą Dėmesio! Paklotai), visame plote reikia patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė ≥ 75 m), kuri būtų įdubusi, kad
sulaikytų drėgmę. Kai klojamos EGGER laminuotos grindys su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindys,
kito izoliacijos pakloto kloti nereikia.
Medienos skiedrų ir plaušo plokščių grindys
Siekiant sumažinti smūgio garsą, prieš klojant laminuotas grindis, reikia patiesti konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą (žr.
punktą Dėmesio! Paklotas). Drėgmę izoliuojančios plėvelės (neleidžiančios prasiskverbti vandens garams) tiesti nebūtina. EGGER
laminuotas grindis su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindis galima kloti tiesiai ant medinių lentų.
Kietmedžio lentos
Visos atsilaisvinusios lentos turi būti tinkamai prisuktos. Siekiant sumažinti smūgio garsą, prieš klojant laminuotas grindis, reikia
patiesti konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą (žr. punktą Dėmesio! Paklotas). Drėgmę izoliuojančios plėvelės (neleidžiančios
prasiskverbti vandens garams) tiesti nebūtina. EGGER laminuotas grindis su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir
Comfort grindis galima kloti tiesiai ant grindų lentų. Atminkite, kad laminuotų ir Comfort grindų elementai turi būti klojami tinkamu
kampu grindų lentų atžvilgiu.
Elastingi grindų paviršiai (PVC, linoleumas, vinilas)
Drėgmę izoliuojančios plėvelės kloti nebūtina, nes elastingos grindų dangos atitinka apsaugos nuo drėgmės reikalavimus. Siekiant
sumažinti smūgio garsą, prieš klojant laminuotas grindis, reikia patiesti konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą. EGGER
laminuotas grindis su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindis galima kloti tiesiai ant elastingų grindų (žr.
punktą Dėmesio! Paklotai).
Drėgnos / šlapios patalpos
Dėmesio! EGGER laminuotų ir Comfort grindų negalima kloti šlapiose ir drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariuose, saunose ar
panašiose vietose. To nesilaikant, jokios garantinės pretenzijos nebus priimamos.

Dėmesio! Paklotas
 Kai grindys klojamos ant mineralinio grindų pagrindo, visame plote reikia patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė ≥
75 m), kuri būtų įdubusi. Išimtis – naudojant EGGER Silenzio Duo (kombinuotasis izoliacijos paklotas su integruota apsauga
nuo drėgmės) arba atitinkamą kombinuotą paklotą. Tokiais atvejais atskiros nuo drėgmės apsaugančios plėvelės nereikia.
 Po EGGER laminuotomis grindimis turi būti naudojamas konkrečiai sistemai skirtas EGGER „Silenzio“ paklotas. Alternatyvių
pakloto plokščių ieškokite www.egger.com.
 Išimtis – EGGER laminuotos grindys su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindys. Šiuo atveju jokio
papildomo izoliacijos pakloto naudoti negalima.
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3. Pasirengimas kloti
Lentų pritaikymas aplinkos sąlygoms
Prieš pradedant kloti, laminuotų ir Comfort grindų pakuotes reikia palaikyti / aklimatizuoti patalpoje, kurioje grindys bus klojamos,
arba patalpoje su tokiomis pačiomis aplinkos sąlygomis. Aklimatizacija atliekama laikantis šių sąlygų:
 Grindys turi būti pakuotėje
 Pakuotės patalpoje laikomos / aklimatizuojamos ne trumpiau nei 48 val.
 Pakuotės guldomos horizontaliai, bent 50 cm atstumu nuo visų sienų
 Patalpos temperatūra ne žemesnė nei 18 °C
 Grindų paviršiaus temperatūra ne žemesnė nei 15 °C
 Santykinis oro drėgnis – nuo 40 iki 70 %
Klojimo kryptis
Laminuotos ir Comfort grindys atrodo geriausiai, kai lentelės klojamos lygiagrečiai pro langus įeinančios šviesos sklidimo krypčiai.
Tačiau laivuose klojamo grindų pagrindo iš kietmedžio lentų arba parketlenčių / medinių grindų krypčiai taikomi privalomi
reikalavimai. Tokiais atvejais kloti reikia tinkamu kampu esamų lentų ar parketlenčių / medinių grindų atžvilgiu.
Pirmosios eilės planavimas
Pirmiausia išmatuokite kambarį, kad nustatytumėte, ar reikia sumažinti pirmosios eilės plotį. Tai visada būtina atlikti, jei
apskaičiuojama, kad paskutinės klojamos eilės plotis bus mažesnis nei 5 cm.
Dėmesio! Grindų elementus (grindų lenteles) visada reikia pjauti išilgai nuo liežuvėlio pusės (raudonas kraštas).
Plėtimosi tarpų planavimas
EGGER laminuotos ir Comfort grindys, kaip ir visos natūralios medžiagos, juda (traukiasi / brinksta) dėl kintančių vidaus aplinkos
sąlygų. Grindų judėjimas bus nepastebimas, jei iki visų fiksuotų objektų bus palikti tinkamo dydžio plėtimosi tarpai.
8 – 10 mm plėtimosi tarpai turi būti paliekami iki tokių fiksuotų objektų, kaip sienos, durų staktos, vamzdžiai, kolonos, laiptai ir t. t.
Jungiamųjų profilių planavimas
Dėl laminuotų ir Comfort grindų judėjimo visada būtina montuoti jungiamuosius profilius toliau nurodytose vietose.
 Durų angose
 Praėjimo vietose
 Kampuotose patalpose
 Patalpose, kurių ilgis ir (arba) plotis yra daugiau nei 10 m
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4. Klojimas
 Patikrinkite, ar ant grindų lentelių nesimato pažeidimų / defektų. Nustatykite, kur yra liežuvėlis, o kur – griovelis (1 pav. / 2 pav.).
 Pirmąsias dvi eiles pradėkite kloti kairiajame patalpos kampe taip, kad abi pirmosios lentelės liežuvėlio pusės būtų nukreiptos į
sieną, o abi griovelio pusės – į klojėją (1 pav. / 2 pav.).
Pirmųjų dviejų eilių lenteles galima kloti vienu metu, t. y. pakaitomis ir užtikrinant, kad trumpieji galai būtų nutolę bent minimaliu
200 mm atstumu (Dėmesio! Jei naudojamos ilgos lentelės, būtina užtikrinti minimalų 500 mm atstumą), kaip parodyta ir aprašyta
toliau.

8 – 10 mm

Siena

8 – 10 mm
1 lentelė =	klojama kairiajame patalpos kampe
2 lentelė =	šios patrumpintos lentelės ilgasis kraštas įstatomas kampu. Norėdami tai padaryti, įstatykite ilgojo krašto liežuvėlį
įstrižai iš viršaus į 1 lentelės ilgojo krašto griovelį ir leiskite 2 lentelę žemyn, kol ji atsiguls horizontaliai (žr. 3 pav.).
3 lentelė =	ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas. Pirmiausia įstatykite ilgojo krašto liežuvėlį šiek
tiek pakreiptą iš viršaus į 1 lentelės ilgojo krašto griovelį. Tada pastumkite taip pakreiptą 3 lentelę link 2 lentelės, kol
trumpieji lentelių kraštai atsidurs vienas prie kito ir tiksliai sutaps. Dar kartą užfiksuokite ilguosius kraštus nuleisdami
lenteles žemyn, o trumpuosius kraštus suspausdami, kol jie užsifiksuos (žr. 4 pav.).
4 lentelė =	ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas, kaip anksčiau. Įstatykite ilgojo krašto griovelį
šiek tiek pakreiptą iš apačios po 3 lentelės ilgojo krašto liežuvėliu. Pastumkite taip pakreiptą 4 lentelę link 1 lentelės,
kol trumpieji lentelių kraštai atsidurs vienas prie kito ir tiksliai sutaps. Dabar dar kartą užfiksuokite ilguosius kraštus
nuleisdami lenteles žemyn, o trumpuosius kraštus suspausdami, kol jie užsifiksuos (žr. 5 pav.).
5 lentelė =	ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 3 lentelę).
6 lentelė =	ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 4 lentelę)
7 lentelė =	ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 3 lentelę).
8 lentelė =	ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 4 lentelę).
Visas likusias pirmosios ir antrosios eilės lenteles klokite, kaip aprašyta anksčiau, o paskutines lenteles, kiek reikia, nupjaukite (6
pav.).
Galiausiai, padėkite pirmąsias dvi eiles reikiamoje vietoje, išlaikydami atstumus iki sienų (8 – 10 mm), ir įstatykite tarpiklius (7 – 10
pav.).
2

1

6

a

7

3

8

4

9

a

5

a

b

b

c

c

10

b

c

6

Klojimas

Dėmesio! Pasirūpinkite, kad visi trumpieji galai būtų bent 200 mm (8 col.) atstumu. Dėmesio! Klojant ilgas grindų lenteles, trumpieji
galai turi būti nutolę bent 500 mm atstumu.
 Jei gaminiai yra su nuožulnumu ir (arba) specialiu raštu (pvz., plytelių dekoru), pasirūpinkite, kad trumpieji galai būtų nutolę
tinkamu atstumu pagal nuožulnumą ir (arba) raštą.
 Klodami trečios eilės pirmąją lentelę, ilgojo krašto liežuvėlį įstatykite įstrižai iš viršaus į antros eilės ilgojo krašto griovelį. Tada
leiskite lentelę žemyn, kol ji atsiguls horizontaliai. Norėdami įstatyti trečios eilės antrąją lentelę, vėl pakelkite ilgąjį kraštą
nukreipę liežuvėlį žemyn ir įstumkite jį į griovelį ilgajame antrosios eilės krašte. Dabar, laikydami pakreiptą lentelę, stumkite ją
pirmosios lentelės trečioje eilėje galo link, kol trumpųjų kraštų jungiamieji elementai atsidurs vienas virš kito ir tiksliai sutaps.
Ilgąjį kraštą vėl užfiksuokite nuleisdami lentelę, o trumpąjį kraštą – paspausdami, kol pajusite, kad jis užsifiksavo.
 Visas likusias trečiosios eilės lenteles klokite, kaip aprašyta anksčiau, o paskutinę lentelę, kiek reikia, nupjaukite.
 Visas kitas eiles galima pradėti kloti naudojant ankstesnės eilės lentelės likusią dalį, jei ji yra bent 200 mm ilgio (arba bent
500 mm ilgio, jei klojamos ilgos lentelės).
 Dabar galite toliau kloti vieną lentelę po kitos.
Ruošdamiesi kloti paskutinę lentelių eilę, paimkite lentelę ir uždėkite ją ant eilės viršaus prieš paskutinę. Naudojant lentos
nupjautą dalį (lentos pločio), galima perkelti sienos profilį ant lentos iš anksto pasirinktu atstumu.
31, 32 ir 33 klasių komercinių patalpų zonos
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Komercinių patalpų zonos yra veikiamos įvairaus lygio drėgmės, todėl šiose vietose privaloma taikyti papildomą sandarinimą,
naudojant PVAC klijus (D3). Sandarinimo klijais reikia patepti ilgąjį ir trumpąjį klojamos lentelės liežuvėlio kraštą, kad sujungus
lenteles jie sunktųsi į paviršių per visą sandūros ilgį. Įsitikinkite, kad tarp jungčių grindyse po prasisunkusiais klijais nėra tarpo.
Klijų perteklių lengva pašalinti nuo paviršiaus iš karto arba jiems šiek tiek apdžiuvus.
(Dėmesio! Dėl profilio geometrijos reikia naudoti tik proporcingą klijų kiekį, ypač trumpajame krašte.)
Montuojami virtuvės baldai / spintos
Rekomenduojama virtuvės baldus ir spintas sumontuoti prieš klojant laminuotas arba Comfort grindis, ir kloti jas tik tiek, kad
palįstų po spintelės grindjuostėmis.
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Vamzdžiai
1

2

3

4

 Išmatuokite vamzdžių padėtį ir pažymėkite tai ant lentos (numatykite ir plėtimosi tarpą).
 Angos turi būti bent 16 mm didesnės nei vamzdžio skersmuo.
 Apipjaukite angas 45° kampu.
 Nupjautą dalį įstatykite ir patepkite klijais.
Durų staktos
1a

1b

1c

2

a

b
=+

16 mm

c

 Jei durų staktos medinės, rekomenduojame, pasitarus su klientu, jas patrumpinti pagal grindų ir pakloto storį (1 pav.).
 Tada klokite laminuotas arba Comfort grindis po durų stakta, palikę reikiamus plėtimosi tarpus tarp sujungimo vietų. Jei klojamos
grindys baigiasi po durų stakta, atitinkamos lentelės ilgąjį kraštą galima įstatyti įstrižai kampu ir nuleisti. Tada ant grindų
paguldyta lentelė pastumiama po durų stakta, o trumpasis kraštas užfiksuojamas horizontaliai plaktuku pakalus per kaladėlę (1b
ir 1c pav.).
 Jei durų staktos patrumpinti negalima (pvz., ji metalinė), plėtimosi tarpai turi būti užpildyti elastine sandarinimo medžiaga arba
uždengti tinkama grindjuoste (2 pav.).
Grindų profiliai ir grindjuostės
Profesionaliai paklojus laminuotas arba Comfort grindis, sumontuojami reikiami grindų profiliai ir grindjuostės. Paprasta
montavimo instrukcija pateikiama priedų pakuotėse.
Dėmesio! Daugelio tipų profiliams prieš klojant laminuotas arba Comfort grindis turi būti įrengiama dengiamajam profiliui tvirtinti
skirta bazė (apatinis profilis).
Lentelių nuėmimas / išmontavimas
Jei norite pakeisti jau suklotas lenteles jų nepažeisdami, pirmiausia turite atlaisvinti visą eilę išilgai ilgojo krašto, sulenkdami per
užfiksuotą jungiamąjį mechanizmą. Tada judinkite horizontaliai ant žemės gulinčias lenteles spausdami trumpaisiais kraštais vieną
į kitą. Atlikite tai atsargiai, kad nepažeistumėte liežuvėlio ir griovelio.

a

b

c
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5. Valymas ir priežiūra
 Prie įėjimo turi būti įrengta tinkamo dydžio vieta purvui surinkti arba durų kilimėlis.
 Komercinėse patalpose, kur grindų zona tiesiogiai ribojasi su lauku, nuošali tinkamo dydžio vieta purvui surinkti turi būti įrengta
grindų konstrukcijoje.
 Ant kėdžių ir stalų bei kitų baldų kojelių priklijuokite grindų apsaugus iš veltinio. Reguliariai juos valykite, tikrinkite, ar tinkamai
atlieka savo funkciją ir, jei reikia, pakeiskite.
 Jei norite perkelti sunkius baldus, pakelkite juos, nevilkite grindimis.
 Ant biuro kėdžių ir kitų baldų su ratukais turi būti pritvirtinti W tipo minkštieji ratukai. Biuro kėdžių ir baldų ratukus būtina
reguliariai valyti, tikrinti ir, jei reikia, pakeisti.
 Nedelsdami pašalinkite ant laminuotų ir Comfort grindų atsiradusią drėgmę.
 Neplaukite grindų garus naudojančiais valymo prietaisais, išskyrus Aqua+ laminuotas grindis.
 Laminuotas ir Comfort grindis valykite tik sudrėkinta šluoste.
 Ant laminuotų ir Comfort grindų niekada nenaudokite šveičiamųjų ar abrazyvinių medžiagų.
 Nenaudokite nuosėdų paliekančių valymo priemonių. Rekomenduojame naudoti mūsų konkrečiai sistemai skirtą EGGER
gaminamą valiklį Clean-it.
 Vaškuoti ir (arba) poliruoti nereikia ir negalima.
 Papildomai sandarinti laminuotų ir Comfort grindų paviršiaus nereikia ir negalima.
 Siurbdami dulkių siurbliu naudokite antgalius, skirtus kietoms grindims.
Jei, nepaisant grindų tvirtumo, grindų lentelė pažeidžiama, nedidelį pažeidimą galima ištaisyti konkrečiai sistemai skirta remonto
pasta EGGER Decor Mix & Fill. Jei pažeidimas stipresnis, profesionalus montuotojas galės pakeisti visą lentą. Jei reikia, galite gauti
atskiras instrukcijas. Dėl ypatingų grindų klojimo vietų (pvz., ant laiptų) ar kitais klausimais kreipkitės į vietinį platintoją.
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