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Ieklāšanas instrukcija

1. Pielietojuma mērķis
standard ir vispārēja izolācijas pamatne, ko izmanto trokšņu izolācijai.

To var klāt zem parketa, paklāja, lamināta, flīzēm (sausā zonā), kā arī zem linoleja un PVH
(ar nošķirošo špaktelējumu), un rūpējas par lielāku mieru - gan savās mājās, gan
kaimiņiem.

standard rada patīkamu mājas un darba klimatu un ir universāls
produkts, kas atbilst augstām prasībām.

2. Pamatnes sagatavošana
Pamatnes jāpārbauda un jāsagatavo saskaņā ar VOB  C daļu,  DIN  18365  Grīdas
pārklājuma darbi, kā arī pamatnēm jābūt pārbaudītām saskaņā ar tehnikas stāvokli un tām
jābūt gatavām pārklāšanai. Pamatnei jābūt līdzenai, cietai, sausai, bez plaisām, tīrai un
brīvai no saķeri ietekmējošām vielām.
Pamatni pamatīgi notīrīt ar slotu vai putekļu sūcēju. Nelīdzenumu izlīdzināšanai pamatnes
apstrādāt ar piemērotiem krāsošanas līdzekļiem vai gruntējumiem un izlīdzināt ar piemērotu
špakteles masu. Gruntējumu un špakteles masu iestrādāt saskaņā ar ražotāja norādēm.

3. Uzglabāšana/ sagatavošana

standard jāuzglabā sausā telpā ar vienmērīgu temperatūru.

Soļu trokšņu absorbēšanas pamatni izklāt pa visu virsmu un šķērsām vēlākam augšējā
pārklājuma uzklāšanas virzienam un piegriezt lielāku. standard ļaut vismaz
stundas "atbrīvoties" un aklimatizēties.

Līmvielu un augšējo pārklājumu aklimatizācijai ievērot ražotāja datus.

4. Peldošā ieklāšana
standard piegriezt tikai precīzi piemēroti un nenofiksēt.   Ieklājot ir

jāievēro pietiekošs attālums līdz sienām un saskarē nonākošajām celtniecības būvdetaļām,
kas atbilst augšējā pārklājuma prasī
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5. Ielīmētā ieklāšana
standard piegriezt precīzi. Tad atlocīt atpakaļ līdz telpas vidum un

veikt pamatnes salīmēšanu saskaņā ar līmes ražotāja datiem. Turklāt
standard ieklāt līmvielā bez ielocēm un rūpīgi  ierīvēt un piespiest ar veltnīti. Flīžu
pārklājumu gadījumā standard ieklāt bez ielocēm svaigā javas klājumā un
ar zobainās ķelles gludās puses palīdzību vai izmantojot izlīdzināšanas ķelli, piespiest un
tā nogludināt, ka zem joslas nepaliek neviena gaisa burbulīša. Iesakām gludināšanu veikt
no joslas vidus uz ārpusi.

Otro telpas pusi apstrādāt līdzīgā veidā.

Veicot līmēšanu, jāievēro pietiekošs attālums līdz sienām un saskarē nonākušajām
celtniecības būvdetaļām, kas atbilst augšējā pārklājuma prasībām. Optimālai „atvienošanai”
un soļu trokšņu izolācijai joslas vienmēr uzklāt blīvi vienu pie otras un salaiduma vietās.
Flīžu uzklāšanas gadījumā no salaiduma vietām iespējamo izlīdušo javu nekavējoties
izkasīt tīru un joslas vēlreiz piestumt klāt. Lai izvairītos no javas tiltiņiem, joslu salaiduma
vietas var pārlīmēt ar piemērotu līmlenti.

6. Augšējo pārklājumu ieklāšana
Atlupušas vai salīmējušās augšējā klājuma ieklāšanas gadījumā jāievēro
konkrētā līmvielas vai augšējā pārklājuma ražotāja priekšraksti.

7. Svarīgas norādes
Krēslu riteņu un iespiešanās vietās var mainīties sasaiste ar trokšņu slāpējošo materiālu. Uz
izolētām pamatnēm uzklāt tikai tādus pārklājumus, ko ražotājs ir atļāvis šādam pielietojumam.
Pirms katras montāžas ievērojiet līmvielu un augšējā pārklājuma ražotāja iestrādes vadlīnijas
un norādes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ražotāju.

ATRUNA:
Sniedzot mūsu datus, mē vēlamies dot Jums labāko konsultāciju, balstoties uz mūsu izmēģinājumiem un pieredzi. KRAIBURG
RELASTEC tomēr nevar garantēt iestrādes rezultātu neskaitāmo pielietojuma iespēju un uzglabāšanas, iestrādes un
celtniecības objekta apstākļu dažādības dēļ saviem DAMTEC®   produktiem.   Veiciet savus izmēģinājumus. Mūsu
tehniskais klientu serviss Jums labprāt palīdzēs.

Nav paredzēts veikt izmaiņas ieklāšanas instrukcijā. Sniegtajiem datiem nav garantijas.
Meklējiet aktuālo redakcijuwww.kraiburg-relastec.com/damtec/.
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8. Parkets. Ieklāšanas piemērs

1.   Pamatni pamatīgi notīrīt ar slotu vai putekļu sūcēju.
Nelīdzenumu izlīdzināšanai pamatnes
apstrādāt ar piemērotiem krāsošanas
līdzekļiem vai gruntējumiem un izlīdzināt ar
piemērotu špakteles masu.

2. standard izklāt pa visu
virsmu und šķērsām sekojošajam augšējā
pārklājuma ieklāšanas virzienam telpā un
piegriezt . standard ļaut
vismaz 24
stundas „atbrīvoties” un aklimatizēties.

3. standard precīzi piegriezt.

4. standard atlocīt atpakaļ līdz
telpas vidum un pamatnes līmēšanu veikt
saskaņā ar līmes ražotāja priekšrakstiem.
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5. standard ieklāt līmvielā bez
ielocēm un rūpīgi  ierīvēt un piespiest ar
veltnīti.

6.   Otro telpas pusi apstrādāt līdzīgā
veidā.

7.   Ieklājot parketu, ievērot konkrētā līmvielas
un augšējā pārklājuma ražotāja
priekšrakstus.

8.   Šaubu gadījumos veiciet izmēģinājumu vai konsultējieties
pie ražotāja.


