
Dabisks skaistums un siltums! 
Korķa apdares materiāli sienām un grīdām 

 
 

 

 

 Korķa grīdas Fast Connect    

IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA 

 
Pirms darba uzsākšanas: 

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

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

Grīdu, jāuzglabā  oriģinālajā iepakojumā telpā, kur notiks ieklāšana vismaz 48h pirms darbu sākšanas. Aklimatizācijas un ieklāšanas 

laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18oC, bet gaisa mitrumam robežās starp 65% un  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, napareiza 

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 

Betona pamatnei jābūt sausai un gludai. Ieklājot saliekamo grīdu uz betona pamatnes, ražotājs iesaka izveidot mitruma barjeru, uzklājot 

vienu kārtu polietilēna plēves ar pārklājumu 20cm un 5cm uzlaidumu uz augšu pa sienu. Saduršuves aizlīmējiet ar līmlenti. Pārliecinieties, 

lai zem plēves nenokļūst kāds gruzītis, kas varētu to caurdurt atļaujot migtruma piekļūšanu grīdai. Šāda barjera ļaus Jums ieklāt grīdu arī 

gadījumā, ja uz darbu sākšanas brīdi betons nav pilnīgi izžuvis Jāatceras, ka plēve ir tikai līdzeklis, lai varētu ieklāt grīdu uz neizžuvuša 

betona, bet nepalīdzēs, ja betons būs mitrs pastāvīgi. . 
KOKA GRĪDAS 

Ja grīda līdzena, nekāda papildus sagatavošana nav vajadzīga.. 

  

  2. Grīdas ieklāšana 

  Izmēriet telpu pareizā leņķī attiecībā pret dēļu virzienu • dēļiem noslēdzošajā rindā jābūt vismaz 5 cm platiem • lai to panāktu, dēļus pirmajā 

rindā var nogriezt mazākus. Ieteicams ieklāt dēļus galvenā gaismas avota plūsmas virzienā. Dēļus nevajag pienaglot vai pieskrūvēt pie grīdas 

pamatnes • grīdlīstes nedrīkst piefiksēt tā, lai tās apgrūtinātu grīdas kustību. Izveidojiet 10 mm lielas izvērsuma spraugas(4.zīm.) pie sienām 

un citiem fiksētiem objektiem, vietās, kas ir lielākas par 100 m² vai par 10 m visos virzienos, pārejās starp istabām un asimetriskās vietās ir 

nepieciešamas papildu izvērsuma spraugas 

  Sāciet ar stūri(1.zīm.), pagrieziet dēļa pusi ar izvirzījumu pret sienu ,  īsajā pusē saglabājiet 10 mm spraugu(2.zīm.)  turiet nākamo dēli leņķī 

pret pirmo dēli (3.zīm) un rūpīgi ieklājiet to, šādi pabeidziet visu pirmo rindu. Apgrieziet pirmās rindas pēdējo dēli pēc izmēriem, sāciet 

nākošo rindu ar atlikušo dēļa gabalu (4.zīm.)..  

 

 

 
 

 

4. Lakošana 

WICANDERS Fast Connect korķa grīdai, ja nepieciešams, jāaizšpaktelē šuves,pēc tam vienreiz jānolako ar W700 laku un pabeidziet 

lakošanu uzklājot W2000  Starp lakošnas reizēm jāpaiet 24h! 

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

*Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner pievienojot to ūdenim attiecībā 1 : 50. 

  

5. 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. 


