
Dabisks skaistums un siltums! 
Korķa apdares materiāli sienām un grīdām 

 
 

Līmējamo korķa grīdu (SERIES 200) Corkparquet WRT, Corkparquet un Ekocork 

IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA 

Pirms darba uzsākšanas: 

* WICANDERS grīdas ir izgatavotas no dabīga materiāla un jāuzglabā sausā ventilējamā vietā, jo gadījumā, ja grīdas atrodas telpā ar 

paaugstinātu gaisa mitrumu, tās var mainīt savu izskatu un izmērus.  

. Pirms ieklāšanas izturēt flīzes to oriģinālajā iepakojumā ne mazāk kā 48 stundas, telpā, kurā notiks līmēšana. Aklimatizācijas 

un uzklāšanas laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18oC, jānodrošina vienmērīga gaisa temperatūra un gaisa mitrums, kas nedrīkst 

būt augstāks par 65% un zemāks par 35%. Pirms ieklāšanas sākšanas, pārbaudiet materiālus un pamatni. Nesāciet darbu, ja par kaut 

ko šaubāties. Ja atbildi nevar atrast instrukcijā, sazinieties ar WICANDERS izplatītājiem. 

WICANDERS neuzņemas atbildību sūdzību gadījumos, kad cēlonis ir nepareiza ieklāšana, neatbilstoši sagatavota pamatne, 

nepareiza aklimatizācija, lietotas neatbilstošas līmes, lakas vai kopšanas līdzekļi, kurus nav ieteicis ražotājs. Tas pats attiecas arī uz 

gadījumiem, kad grīda ieklāta tai funkcionāli neatbilstošās vietās.  

   1. Esošās grīdas virsmas sagatavošana 
BETONA GRĪDAS 

Grīdas virsmai jābūt līdzenai, cietai un izturīgai. Virsmas ieteicamais nelīdzenums – ne vairāk kā 2mm uz 2m. Lai kvalitatīvi 

sagatavotu grīdu līmēšanai, iesakām izmantot virsmas izlīdzināšanai kādu no pašnivelējošiem maisījumiem uz cementa bāzes, 

piemēram, Mapei Novoplan 21. Īpaša vērība jāpievērš pamatnes mitrumam. Tas nedrīkst pārsniegt  1.8 - 2 CM%. 
KOKA GRĪDAS 

Uzklājiet saplāksni, vai OSB plātnes. Skrūvju galvas iegremdējiet vismaz 2-3mm zem plāksnes virsmas. Nogruntējiet(ieteicamā 

grunts BostikPrime 6000) un aizšpaktelējiet sadures vietas ar atbilstošu špakteļmasu (piem. Vetonit 4000 vai Bostik Fin), noslīpējiet 

virsmas nelīdzenums.  

   2. Atzīmju izveide 

Līmējamos korķa grīdas seguma materiālus jāsāk līmēt no telpas vidus. Šim nolūkam istabas vidū novelciet  divas perpendikulāras 

asis. Pārliecinieties, vai pie šādi izvietotām asīm pēdējās flīzes platums pie sienas (pēc piegriešanas) nebūs mazāks par 5 cm. Ja tā ir, 

pārnesiet mazliet vajadzīgo asi uz vienu vai otru pusi.  

   3. Līmes  

Izmantojiet tikai firmas WICANDERS ieteiktās līmes, ievērojot pielietošanas instrukcijas.   

*Ja līmējat ar Decol Vern, līme jāuzklāj uz abām līmējamām virsmām: uz grīdas ar zobainu špakteļlāpstiņu (B2 tips - zoba augstums 

1-1.5mm), uz flīzēm - ar īsmatainu rullīti. Neklājiet Decol Vern uz flīzītēm ar otu vai taisnu špakteļlāpstiņu. Kad līme pilnīgi 

nožuvusi uz abām virsmām tā, ka pie tās nelīp roka(aptuveni 20-30 minūtes), var sākt ieklāšanu. Pēc flīzītes uzlīmēšanas piesitiet to 

ar gumijas āmuru, īpašu uzmanību pievēršot malām. Decol  Vern ir piemērota praktiski visām pamatnēm. Izņēmums – PVC segumi. 

UZMANĪBU! Līmes sastāvā ietilpst acetons un darba procesā tā ir ugunsbīstama, tādēļ uzklāšanas un žāvēšanas laikā 

nodrošiniet telpā labu ventilāciju, izslēdziet jebkādas dzirksteles iespēju darba telpā (smēķēšana vai cita atklāta liesma, 

izslēdziet elektroiekārtas, apkures iekārtas u.t.t.). Izlieciet brīdinājuma zīmes “Ugunsbīstams”. 

*Ja līmējat ar W-240, arī šī līme jāuzklāj uz abām līmējamām virsmām. Līmes uzklāšanai izmantojiet porolona rullīti. Pamatnei jābūt 

labi sgatavotai.  Līmi uzklājot tā ir baltā krāsā, kad līme pilnīgi nožuvusi (kļuvusi caurspīdīga un nelīp roka, aptuveni 30-60min) uz 

abām virsmām, var sākt ieklāšanu. Pēc flīzītes uzlīmēšanas piesitiet to ar gumijas āmuru īpašu uzmanību pievēršot malām. Līme 

paredzēta tikai absorbējošām pamatnēm.  

   4. Flīžu ieklāšana 

*Sāciet līmēt flīzes no telpas vidus gar uzzīmēto līniju, nākošās audzējot ap pirmo. Ja flīzīšu izmērs ir 600x300mm rīkojaties kā 

parādīts 1. zīmējumā. Ja 300x300mm vai 450x600mm, tad rīkojieties saskaņā ar 2. zīmējumu. Līmējiet flīzītes precīzi pieliekot vienu 

pie otras, bet nespiediet tās kopā ar lielu spēku. 

* Malējo flīžu piegriešanu (pie sienas) veiciet, kā parādīts zīm. Nr. 3. 

* Staigāt pa uzliktajām flīzēm var uzreiz, bet lakot ieteicams pēc 24 stundām. 

   5. Lakošana 

Ja ieklātās korķa flīzes ir Corkparquet WRT , grīda ir gatava lietošanai. 

Corkparquet grīdas lakošanai izmantojiet Wicanders ieteiktās lakas W-700 un W2000.  

* Noslīpējiet grīdu ar Nr.120-180 smilšpapīru, nosūciet ar putekļusūcēju. 

* Uzklājiet pirmo lakas kārtu izmantojot W700. Patēriņš 100g/m2. Ja nepieciešams, pēc lakas nožūšanas aizšpaktelējiet šuves. Gluda 

lakojuma iegūšanai ieteicams veikt starpslīpēšanu ar Nr.120-180 smilšpapīru. Uzklājiet otro kārtu W700. Pēc tās nožūšanas 

pabeidziet lakošanu uzklājot W2000. Starp lakošnas reizēm jāpaiet 24h!  

Ja ieklātas Ekocork korķa flīzes, tad. ja nepieciešams, jāaizšpaktelē šuves,pēc tam vienreiz jānolako ar W700 laku un pabeidziet 

lakošanu uzklājot W2000 

Kopšanai nepieciešami: putekļu sūcējs un mops. Ar mopu grīdu var sākt kopt mēnesi pēc lakošanas!!! 

   6. Ieteikumi ekspluatācijā 

*Neklājiet uz grīdas paklājus, kuriem apakšpuse ir klāta ar lateksu vai ir gumijota, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu 

grīdu.  

* Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuri satur abrazīvas vielas vai atšķaidītājus. 

* Izmantojiet kvalitatīvus un efektīvus kājslauķus pie ārdurvīm.  


