
 

 

FREVINI  PARKETLENČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJOS 

 

Svarbi informacija prieš pradedant: LABAI SVARBU prieš pradedat darbą perskaityti 

ir iki galo suprasti šią informaciją, nes netinkamai sumontavus gali būti nebetaikoma 

garantija. 

 

Montuotojo / savininko atsakomybė: 

• Kad užsakymas būtų užbaigtas, prieš montuojant prekės turi būti sudėtos patalpoje ir 

patikrintos. 

• Garantija netaikoma parketlentėms, kurios buvo sugadintos transportuojant. Taip pat 

garantija netaikoma parketlentėms po sumontavimo, kai dėl natūralių medienos 

savybių pakinta medienos grūdėtumas, piešinys, būdingos žymės, tekstūra ar spalva. 

• Apie žalą transportuojant, reikia nurodyti pristatymo dokumente pasirašant pristatymo 

metu ir, kai esama prekių būklė yra nepriimtina, grąžinti vežėjui. 

• Montuotojas ir savininkas prisiima visą atsakomybę už galutinį produkto kokybės 

patikrinimą. 

• Prieš montuodami atidžiai apžiūrėkite grindų spalvą, medienos raštą, konstrukciją, 

apdailą ir kokybę. Net taikant griežtas mūsų kokybės kontrolės procedūras neįmanoma 

visiškai pašalinti galimų defektų. Jei parketlentės nepriimtinos, nemontuokite jų. 

• Prieš montuojant reikėtų patikrinti visas grindis. 

• Gali būti pristatomi iki 15% nestandartinio ilgio gaminiai (trumpesnės parketlentės) 

• Montuotojas privalo protingai atsirinkti ir atmesti arba nupjauti dalis su defektais, kad 

ir kokia būtų jų priežastis. 

• Jei kyla abejonių dėl parketlenčių rūšies, gamybos kokybės ar gamyklinės apdailos, 

montuotojas neturėtų jų montuoti ir nedelsiant kreipkitės į tiekėją. 

• Pretenzijos dėl jau sumontuotų parketlenčių su trūkumais nepriimamos. 

• Dažyvių, alyvos, lako ar glaisto panaudojimas smulkiems defektams pašalinti 

montuojant yra įprasta. 

• Nors mūsų gaminiai gamybos cikle tikrinami daug kartų, bet gali pasitaikyti tam tikrų 

rūšiavimo ar nepastebėtų defektų (iki 5 % grindų ploto). 



 

 

• Užsakant grindis, dėl nupjovimo ir rūšiavimo, faktinį reikalingą kiekį reikia padidinti 

bent 5–7 %, jei montuojama įprastai, ir 8 - 10 %, jei montuojamos perketlentės įstrižu 

kampu. 

• FREVINI grindų montavimas turi būti paskutinis statybos ar renovacijos projekto 

etapas. Tai padedės apsaugoti grindis nuo intensyvaus vaikščiojimo ir statybų metu 

daromos žalos. Jei patalpoje reikia atlikti kitus darbus, grindis reikia uždengti švaria 

medienos plaušų plokšte, kartonu, popieriumi ar panašia medžiaga, kad jos 

nesigadintų. Tai turi būti orui laidi medžiaga. 

 

 

Reikalingi įrankiai ir priedai 

• Visiems parketlenčių montavimams: dulkių kaukė, akių apsauga, drėgmės matuoklis 

(medienos, betono ar abiejų), šluota arba dulkių siurblys, žymėjimo virvė ir kreida, 

(elektrinis) pjūklas arba rankinis pjūklas, plaktukas, kalimo trinkelė, kampainis, ruletė, 

pieštukas, pagalbinis peilis, laužtuvas, kietmedžio remonto rinkinys (glaistas arba 

dažai), 8–15 mm atstumo tarpikliai. 

• Klijuojant taip pat reikia grindų spaustukų, juostos ir dantytos mentelės bei klijų 

valiklio. 

 

 

Pasiruošimas montavimui ir darbo vietos sąlygos 

 

• Montuotojas/savininkas privalo nustatyti, ar grindų pagrindas darbo vietoje ir darbo 

vietos sąlygos yra tinkamos montuoti. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už 

grindų sugadinimą, kuris yra susijęs su grindų pagrindo nelygumais, popaviršinio 

sluoksnio trūkumais, pažeidimais montuojant, netinkama drėgme ir temperatūra 

patalpose. Visi pagrindai turi būti sausi, švarūs, struktūriškai tvirti ir lygūs. Jei 

FREVINI grindys sugadinamos dėl to, kad buvo sumontuotos nepatikrinus anksčiau 

išvardintų priežasčių, garantija netaikoma. 

• Pastatas turi būti uždaras, visos lauko durys ir langai sumontuoti. Visi betono, mūro, 

gipso, dažų ir kiti „šlapi“ sluoksniai turi būti gerai išdžiūvę. Sienų dangos turi būti 

įrengtos, sienos išdažytos, išskyrus paskutinį dažų sluoksnį. Nuolydis išorėje turėtų 

būti papildytas paviršiniu drenažu, nukreipiančiu vandenį nuo pastato. Rūsiai ir ertmės 

po pastatu turi būti sausos ir gerai vėdinamos. 



 

 

• FREVINI grindų gaminius galima montuoti žemiau, aukščiau arba grunto lygyje. 

• Montavimo patalpoje 14 dienų prieš montavimą ir po to temperatūra turi būti pastovi 

– 18–25 °C, o drėgnumas – 40–60%, kad būtų tinkama aklimatizacija. Tam 

rekomenduojama naudoti oro sausintuvus ir drėkintuvus. Ir sumontavus drėgnumas 

patalpoje neturėtų viršyti 40–60 %. Atminkite, kad jei santykinis drėgnumas ilgesniam 

laikui nukris žemiau nei 30 %, grindys gali trauktis ir plėstis, dėl to paviršius gali 

įtrūkti, įskilti, išlinkti, išsiriesti ar išsisluoksniuoti. 

• Grindų pagrindo drėgnumą reikia išmatuoti tinkamu metodu. Tyrimo rezultatus reikia 

užregistruoti. Betoninio grindų pagrindo drėgnumas turi būti ne didesnis nei  2,6  % su 

grindiniu šildymu, 3 % be grindinio šildymo, o medienos – neturi viršyti 12 %. 

• Bet kokie grindų pagrindo lygio nukrypimai negali būti didesni kaip 2 mm kas 2 grindų 

pagrindo metrus. Patikrinkite grindų pagrindo lygį ir jei matomas didesnis nuokrypi, 

naudodami tinkamus įrankius, gaminius ir metodus, pašalinkite trūkumus. 

• Patikrinkite betoninio grindų pagrindo tvirtumą įbrėždami jį kietu daiktu ar vinimi. Jei 

sutrupa į miltelius, pagrindas nepakankamai tvirtas medinėms grindims ir jų montuoti 

NEGALIMA. 

• Perimetru klijuojamos elastingos vinilo ir gumos plytelės yra netinkamas pagrindas ir 

jas reikia pašalinti. Kaip aprašyta pirmiau, plytelės ir kiti kieti paviršiai, kurie yra sausi, 

tvirti ir plokšti, yra tinkamas FREVINI grindų montavimo pagrindas. Kaip nurodyta 

anksčiau, paviršius turi būti tvirtas, standus ir be dažų, alyvos, klijų, dervos, tepalo ir 

purvo. Plytelės turi būti pašiurkštintos arba apdorotos specialiais gruntais, kad būtų 

užtikrintas sukibimas. 

 

Laikymas ir tvarkymas 

• Iškraukite ir nešiokite gaminius atsargiai. 

• Gaminius laikykite sausoje ir šiltoje vietoje, kaip aprašyta anksčiau. 

• Grindų nereikėtų vežti į pastatą, kol jame nėra uždarų langų ir durų, bei kol patalpose 

netinkama temperatūra ir drėgmė (kaip aprašyta anksčiau) ir kol cemento, tinko ir visos 

kitos „šlapios“ dangos neįrengtos ir nebaigę džiūti. 

• Betonas turi būti bent 60 dienų senumo, o jo drėgnumas toks, kaip aprašyta anksčiau. 

• FREVINI arketlentes ne trumpiau kaip 48 valandas prieš montavimą reikia laikyti 

pakuotėje toje aplinkoje, kurioje jos bus įrengiamos. Išpakuokite tik tada, kai ateis 

laikas montuoti grindis. 



 

 

 

Įrengimas su grindiniu šildymu 

• Didžiausia leistina šilumos galia yra 55 W/m2 ir ji turi būti tolygiai paskirstyta per visą 

grindų plotą. 

• Paviršiaus temperatūra bet kurioje vietoje turi būti ne aukštesnė nei 27 °C. Kiekvieno 

šildymo sezono pradžioje 7 dienas temperatūra tolygiai ir pamažu didinama, kol 

pasiekiamas įprastas šildymo lygis. Naudojami klijai turi būti elastingi, be vandens ir 

tirpiklių. 

• Daugiau grindinio šildymo instrukcijų rasite dokumente „FREVINI – grindinis 

šildymas“. 

 

Parketlentėčių klijavimo pagrindas 

Parketlenčių montavimas klijuojant prie pagrindo rekomenduojame, kad tai atliktų specialistas. 

Klijuoti geriausia ant betono, faneros ar OSB plokščių. Klijavimas taip pat vienintelis 

rekomenduojamas montavimo metodas ant bet kokio grindų pagrindo, jeigu grindys šildomos. 

1 žingsnis. Gruntavimas (tik betoninio grindų pagrindo) 

• Prieš gruntuodami perskaitykite grunto gamintojo instrukcijas. 

• Gruntą ant grindų pagrindo tepkite jums patogiausiu būdu – teptuku arba 

voleliu. 

• Prieš tęsdami, palaukite, kol gruntas išdžius, kaip rekomenduoja grunto 

gamintojas. 

 

2 žingsnis. Pasiruošimas montavimui 

• Pasirinkite pradinę sieną. Rekomenduojama pradėti nuo ilgesnės patalpos 

sienos, kryptį galima pasirinkti atsižvelgiant į vaikščiojimo kryptį arba į 

krintančią šviesą, tačiau reikia patikrinti statmenumą ir prireikus pakoreguoti. 

• Per visą perimetrą palikite 8–15 mm tarpelį tarp parketlentės kraštų ir sienos 

bei sienos elementų. Šis tarpelis būtinas plėtimuisi, vėliau jis bus uždengtas 

grindjuostėmis. 

• Norėdami lengviau pradėti montavimą, įtvirtinkite pirmą eilę 

tarpikliais/pleištais arba, jei reikia, suformuokite ją pagal sienos liniją. 



 

 

• Gretimų parketlenčių galų persidengimas turi būti ne mažesnis nei 50 cm. 

 

3 žingsnis. Klijų paskirstymas 

o Naudokite rekomenduojamą dantytą mentelę 45° kampu, kad tinkamai 

paskleistumėte klijus ir užtikrintumėte tinkamą ir nuolatinį sukibimą. Dėl 

palaidų vietų arba tuštumų sukibimas gali būti netinkamas. 

o Paskirstykite klijus nuo lygaus krašto ir užtepkite pakankamai klijų iš karto 2–

3 eilėms. 

o Sumontuokite parketlentes ir pakartokite procesą. 

o Stenkitės neišsitepti ir neištepti parketlenčių viršaus klijais. 

 

4 žingsnis. Pradinės eilės montavimas 

• Užtepkite klijų ant grindų, kur bus sumontuota pirmoji eilė. Paskleiskite per 

dviejų parketlenčių plotį ir prispauskite pirmąją parketentę ant klijų. 

Pataisykite, kad būtų lygiai su siena. 

• Pirmąją pradinių parketlenčių eilę montuokite iš kairės į dešinę taip, kad  

parketlentės griovelis būtų nukreiptas į sieną. 

• Pritvirtinę pradinę eilę, padėkite antrąją eilę. 

• Sumontavę pirmąsias dvi eiles, atsitraukite ir patikrinkite lygiavimą. 

Koreguodami parketlentės padėtį ir išplėtimo tarpelio plotį, ištaisykite visas 

lygiavimo problemas. 

• Jei lygiavimas geras, palikite klijus džiūti apie 30 min., o po to tęskite 

montavimą. 

• Niekada netepkite daugiau klijų, nei galima priklijuoti per klijų gamintojo 

rekomenduojamą atviro panaudojimo laiką. 

• Niekada nedėkite parketlenčių toliau, nei galite patogiai pasiekti. 

• Įstatykite liežuvėlį į griovelį, suduokite per šoną kalimo trinkele, kad 

suveržtumėte grindų jungtis, ir tvirtai prispauskite prie klijų.  

• Nuvalykite nuo grindų paviršiaus klijus (pavyzdžiui, vaitspiritu), kol jie 

neišdžiūvo. 



 

 

 

5 žingsnis. Darbo užbaigimas, baigiamieji pataisymai 

• Montuodami paskutinę eilę, parketlentes nupjaukite taip, kad tarp jų ir sienos 

liktų 8–15 mm pločio tarpelis. Sumontavę paskutinę eilę, palikite klijus džiūti, 

kaip nurodyta klijų gamintojo instrukcijose. 

• Iš anksto paruoštų FREVINI grindų paviršiaus nereikia papildomai apdoroti ar 

dengti, nes parketlentės galutinai padengtos gamykloje. 

• Išvalykite grindis dulkių siurbliu arba dulkių šluotele sausu audiniu ir 

prižiūrėkite sumontuotas grindis, kaip nurodyta FREVINI priežiūros 

instrukcijose. 

• Jei patalpoje reikia atlikti kitus darbus, grindis reikia uždengti švaria medienos 

plaušų plokšte, kartonu, popieriumi ar panašia medžiaga, kad jos nesigadintų. 

Tai turi būti orui laidi medžiaga. 

• Nenaudokite klijų, medžiagų su klijais, pavyzdžiui, lipnios juostos ir pan., 

tiesiai ant sumontuotų grindų. Galite sugadinti apdailą ir pardavėjas už tai 

nebus atsakingas. 

• Apsaugokite grindis nuo pažeidimų, priklijuodami po visų baldų kojomis 

veltinio pagalvėles. 

• Likusias lentas laikykite sandėlyje, jei prireiktų atlikti remontuotą keičiant 

parketlentę.  

 

 

 

 

 


