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1 ŽINGSNIS (PRIEŠ PRADEDANT GRINDŲ KLOJIMĄ) 

 

Patalpos klimatinės sąlygos: 

Pradedant kloti grindys, klojimo eigoje ir po jos, klimatinės patalpų sąlygos turi būti:  

 Patalpos temperatūra didesnė nei +180C; 

 Grindų temperatūra didesnė nei +150C; 

 santykinė oro drėgmė nuo 40% iki 70%.  

Būtinos sąlygos grindų pagrindui 

Visiems pagrindams galioja bendros pripažintos klojimo technikos taisyklės, pagal 

kurias laikomasi atitinkamų galiojančių normų, taigi: 

 pagrindas turi būti sausas ir švarus; 

 pagrindas turi būti lygus (maksimalus 1 metro nuokrypis – 3 mm); 

 pagrindas turi būti tvirtas/atlaikyti leistinas apkrovas. 

 

Pastaba!  Kaip laminuotų grindų pagrindas gali būti naudojamos jau išklotos senos 

grindys, tai: linoleumas, gumos ar medienos danga (jeigu jos atitinka aukščiau 

išvardintus reikalavimus). Betono pagrindą, tekstilines grindų dangas laminuotos 

dangos grindims naudoti NEPATARIAMA! Taip pat ne visai tinkamas pagrindas 

yra: elektriniu būdu šildomas grindų paviršius (su reguliuojama paviršiaus 

temperatūra). 

 

 



2 ŽINGSNIS 

 

Reikalingi įrankiai: 

 Elektrinis siaurapjūklis; 

 Matavimo įrankiai (kampainis, ruletė); 

 Pieštukas ar kitas žymėjimo įrankis; 

 Guminis plaktukas; 

 El. grąžtas (jei grindjuostes klijuosit, jo neprireiks); 

 Žirklės arba peiliukas pakloto pjaustymui; 

 Medinė ar guminė kaladėlė (kartais reikia pakalti vietose, kur laminatas nenori 

jungtis, o tiesiogiai kalant galima pažeisti lentelę, tad tam naudojama kaladėlė. Ji 

glaudžiama prie laminato krašto ar paviršiaus ir per ją nestipriai kalama); 

 Suveržimo diržai (jie nebūtini, nes ant lygaus pagrindo laminuota grindų danga 

susideda gražiai ir paprastai. 

 



3 ŽINGSNIS 

 

Pagrindiniai laminuotų grindų klojimo principai: 

 Ant viso pagrindo ploto būtina iškloti paklotą. Tinkamai pasirinktas jo storis leis sumažinti 

išlaidas ir broko galimybę (lygioms grindims pakaks ir 3 mm, nelygioms – 5,5 mm storio 

pakloto). Patartina pirkti paklotą lakštais, jis yra standesnis,  todėl ilgiau tarnaus ir dar 

papildomai suteiks garso izoliaciją; 

 Laminuotų grindų neprikalkite, nepriveržkite varžtais ir jokiu būdu nepriklijuokite prie 

pagrindo, jas paprasčiausiai reikia sudėt ant viršaus, be jokio papildomo pritvirtinimo; 

 Šoninis plokščių sujungimo persidengimas turi būti mažiausiai 200mm; 

 Palikite 8-10 mm tarpus iki sienų, durų ir t.t.; 

 Prie durų, prieškambariuose, labai kampuotose patalpose taip pat patalpose, kurių ilgis 

ir/arba plotis yra daugiau nei 10 m, būtina pritvirtinti dekoratyvines juosteles, dengiančias 

siūles. 

 



4 ŽINGSNIS 

 

Klojimo darbai 

 Kloti pradėsime nuo labiausiai matomos, šviesios sienos  

      lygiagrečiai krintančiai šviesai (lygiagrečiai, nes taip matysime mažiau sujungimų ir danga 

atrodys gražiau); 

 Neklojam paklotu visos patalpos, jo pasiklojam tiek, kad užtektų kelioms eilėms lentelių, taip 

darome, kad nepažeistume pakloto kur nors netyčia numetę kokį įrankį ir taip bus patogiau; 

 Pirma eilė turi būti lygi, nes pagal ją eis kitos eilės. Dažnai dedant pirmą eilę suklaidina 

kreiva siena,  o dedami kokią penktą jau pastebime, kad darosi sunkiau sujungti lenteles, 

lieka tarpeliai ir pan. todėl šioje vietoje reikia būti ypač atidiems; 

 Jei pirmoje eilėje klojote sveiką lentą, tai antroje eilėje sveiką lentą klokite maždaug 40cm 

nuo krašto, o trečią eilę vėl galite pradėti kloti nuo sveikos lentos; 

 Stenkitės, kad eilės gale netektų dėti lentos gabaliuko mažesnio nei 10 cm. 

 



PASTABOS 

  Trukdo durų stakta? 

 Jeigu klojant laminatą pasitaiko medinė durų stakta, tai patartina ją patrumpinti iki grindų plokščių lygio + 

pagrindo medžiaga. Iškloti laminuotas grindų plokštes iki pat staktos, paliekant atitinkamo dydžio tarpus 

pakraščiuose palei sieną. Jeigu yra durų stakta, kurios negalima sutrumpinti, pvz. pagaminta iš metalo, tada 

likusius sienos pakraščiuose tarpus reikia užpildyti atitinkama elastine medžiaga arba pridengti reikalingo 

dydžio profiliuota lentele. 

 Trukdo vamzdžiai? 

 Pirmiausiai išmatuokite vamzdžių vietą ir pažymėkite ją ant plokštės; 

 Išgręžkite mažiausiai 16 mm didesnio skersmens nei vamzdžių skersmuo skylę (skyles pritaikykite 450 kampu); 

 Išpjautą gabaliuką įstatykite ir suklijuokite. 

 Patarimai sudėjus laminuotą grindų dangą 

 Po baldų kojelėmis pritvirtinkite veltinio gabaliukus; 

 Perstatydami sunkius baldus, pakelkite juos; 

 Baldų ir kėdžių ratukai turi būti minkšti; 

 Nevalykite grindų šlapiu skuduru, valymui naudokite tik lengvą drėgną skudurą ir tik laminatui skirtas valymo 

priemones; 

 Nenaudokite šveičiančių arba šlifuojančių priemonių; 

 Nešlifuokite ir nelakuokite grindų. 

 

 



REKOMENDUOJAMI KLOJIMO DARBŲ 

FILMUKAI: 

 

http://www.classen.ru/?option=com_content&id=44 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oTjaNYaoNpY&list=LLbs3cNcQE6wvLwncsCtxaM
w&feature=mh_lolz 

 

http://www.krono-original.com/click-laminate-floor-installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl daugiau informacijos galite kreiptis: 

Tel. +370 673 24587 

El.p: info@egofloor.eu 
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