
 

INSTRUKCIJAS MĒRĶIS 

Šajā dokumentā ir sniegtas instrukcijas, kā montēt laminētas iekšējās palodzes, kas ražotas ar 

formas veidošanas tehnoloģiju, un kā blīvēt vietu zem palodzes klātu ķieģeļu sienās. Šīs instrukcijas 

ir piemērotas dzīvojamajām mājām un industriālām būvēm sausās un labi vēdinātās vietās. 

PIELIETOJUMS 

Pateicoties modernajam dizainam un funkcionalitātei, šīs palodzes izmantojamas tikai iekšienē mājās, 
birojos, veikalos u. c. ēkās 

GLABĀŠANA 

Horizontāla, vienmērīga uzglabāšana slēgtās, sausās vietās [apm. 18–22°C un 50 līdz 60% relatīvā 
mitrumā], lai izvairītos no deformācijām vai izmēru maiņas klimatisko apstākļu rezultātā. Vertikāla 
uzglabāšana nav rekomendēta. Palodžu pārvietošana un transportēšana jāveic uzmanīgi. 

APSTRĀDE 

Lamintex palodzes iespējams apstrādāt ar parastām kokapstrādes iekārtām. Lai iegūtu labāko palodžu 
kvalitāti/rezultātus, jāizmanto griešanas/zāģēšanas ierīce ar frēzēšanas veida griešanu. 

KOPŠANAS UN TĪRĪŠANAS IETEIKUMI 

Lamintex palodzes ir higiēniskas un viegli tīrāmas, ikdienā tās var tīrīt ar mitru drānu. Traipi tīrāmi ar visa 
veida mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem. Grūti iztīrāmi traipi tīrāmi ar acetonu, etiķa koncentrātu vai 
nagu lakas noņēmēju. Šie līdzekļi izmantojami tikai netīrajās zonās un tikai īsu laiku. Neizmantojiet 
skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus. 

MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS 

1. Nogrieziet palodzi nepieciešamajā izmērā, izmantojot zemāk norādītā veida zāģi. 

* Izmantojiet aizsardzības līdzekļus 

2. Aizsargājiet malas no mitruma (uzlīmējot dekoratīvas lamināta sloksnes (skatīt soļus, kas norādīti 
zīmējumā a) vai citas malas ar mitrumu necaurlaidīgu līmi vai plastmasas vāciņu (zīmējums b)). 
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3. Ja lamināts nav aizsargāts ar aizsargājošu slāni, tas jāaplīmē ar, piem. aizsargājošu līmlenti, lai
uzstādīšanas laikā nesaskrāpētu dekoratīvo virsmu. Palodzes daļa, kas izvirzās pāri sienai, jāaizsargā

no sabojāšanās arī otrā pusē.

4. Uzlieciet plastmasas vāciņu palodzes malām, tad novietojiet palodzi paredzētajā vietā, izmantojot PU
izpletošās putas ar mazu izplešanos.

5. Piepildiet ar izplešanās putām ar zemu izplešanos, lai tās aizpildītu tukšumus zem palodzes, kā tas
norādīts zīmējumā.

*Ja palodze no sienas ir tālāk par 100 mm, izmantojiet papildu montāžas kronšteinu. 

Tas nodrošinās pietiekamu stabilitāti. 

6. Uzgaidiet 24 stundas, līdz putas nodrošinās atbilstošu pretestību (precīzs laiks norādīts PU
izplešanās putu ar zemu izplešanos lietošanas norādījumos).

7. Ar nazi nogrieziet liekās putas, lai tās var noklāt ar apmetumu vai špakteli un nolīdzināt sienas
līmenī.

8. Aizsargājošā plēve vai līmlente jānoņem pirms palodzes montāžas beigām (piezīme: tikai palodzes
ar ļoti spīdīgu virsmu ir pārklātas ar aizsargājošu plēvi).

9. Lai uzlabotu estētiku, savienojumu starp palodzi un loga rāmi/iekšējo pāršuvumu varat aizblīvēt ar
silikonu. Tāpat varat pievienot arī maskēšanas sloksni.

*Visiem izmantotajiem materiāliem un vielām jābūt spēkā esošiem sertifikātiem, kurus izdevis Higiēnas un

būvniecības pētījumu institūts.

*Palodzes montāža jāveic, ievērojot labāko amatniecības un celtniecības praksi

UZMANĪBU!

LAMINTEX IEKŠĒJĀS PALODZES JĀSARGĀ NO LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAS.
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