
bambuko supreme grindų montavimo instrukcija 
(dviejų sluoksnių) 

 
 
 

prieš grindų montavimą 

• Kad įvyktų aklimatizacija, bent 48 valandoms 
paguldykite ir palikite bambuko grindis (neišėmę 
jų iš sandarios pakuotės) patalpoje, kurioje jos 

bus montuojamos, palaikydami 18–21°C 

kambario temperatūrą ir 40–65% oro drėgmę. 
Atidarius folijos pakuotę ar dėžę, lentas reikia 
nedelsiant sumontuoti. 

• Atkreipkite dėmesį, kad paviršiaus, ant 
kurio bus montuojamos grindys, 

temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 
18°C. Grindys gali būti montuojamos ant 
bet kokio lygaus pagrindo, kuris bus 

sausas, švarus, stabilus ir be jokių 
įtrūkimų. 

• Pernelyg didelė drėgmė turi žalingą poveikį 
grindų dangai. Didžiausias leistinas pagrindo 
drėgmės lygis priklauso nuo jo medžiagos: 
smėlio cementas – 1,8%, medžio drožlių 
plokštės – 7-9%, anhidrito grindys – 0,3%. 

 

 

atminkite 

• Bambukas yra natūralus produktas! 
Todėl vienos grindų partijos spalvos ir 
struktūra gali skirtis. Montuodami grindis 
visada turėtumėte sumaišyti grindų lentas 
iš skirtingų dėžių. 

• Prieš montavimą patariame patikrinti grindų 
drėgmę, dydį, spalvų skirtumus ir 
pažeidimus. Po to, kai grindys bus 
sumontuotos ar kitaip apdirbtos, 

nebegalėsime priimti jokių skundų. 
• Grindų dangos montavimas bet kokiame 

statybų projekte visada turėtų būti 
paskutinis žingsnis, kad nebūtų pažeista 
grindų danga. Būkite atsargūs dirbdami su 
lipnia juosta, kuri gali pakenkti grindų 
dangai. 

• Veltinio paminkštinimai turi būti pritvirtinti 
prie baldų ir kėdžių, kad nebūtų pažeistas 
grindų paviršius. 

• Norint apsaugoti dangą nuo dulkių ir smėlio, iš 
abiejų įėjimo į kambarį pusių reikia patiesti 
kilimėlį. 

idealios kambario sąlygos 

• Apytikslė kambario temperatūra – 

18-21°C; oro drėgmė – 40-65%. 

• Žiemos mėnesiais oras kambaryje gali ypač 
išsausėti. Norint palaikyti pastovią oro 
drėgmę, ant radiatorių (arba viryklių) turėtų 
būti montuojami keraminiai drėkintuvai, o 
didesnėse patalpose reikalingi elektriniai oro 
drėkintuvai. Vasarą ir rudenį, kai oro drėgmė 
yra didesnė, užtikrinkite, kad patalpa būtų 
gerai vėdinama. Jei šių sąlygų bus 
nesilaikoma, gali atsirasti deformacijų, 
susitraukimų bei grindų poslinkių. Oro 
drėgmei tikrinti naudokite higrometrą. 

 

 
 

klijavimas 

• Šio tipo grindys turėtų būti visiškai 
priklijuojamos prie pagrindo. Lentas galima 

klijuoti tiesiai ant išlyginto pagrindo (pvz., 
smėlio cemento ar anhidrito), jei jis yra 
visiškai lygus, be įtrūkimų, sausas, švarus 
ir stabilus. 

• Šiam montavimo būdui reikalingos specialios 
medžiagos ir įgūdžiai. Grindis montuoti 

turėtų patikimas rangovas. 
• Rekomenduojami klijai – 

dviejų komponentų poliuretano. Atminkite, 
kad sukietėjusius klijus nuo lakuoto 
paviršiaus galima pašalinti tik naudojant 
mechanines priemones, o tai gali pažeisti 
apsauginę dangą. 

• Porėtiems paviršiams gali būti naudojami 
dispersijos klijai (su mažu vandens kiekiu) 
arba sintetinės dervos klijai su mažu 
tirpiklio kiekiu. 

• Elastingi, pavyzdžiui, vienkomponenčiai 
poliuretano arba silano pagrindo klijai, gali 

būti naudojami tik tada, kai: 
• Šlyties stipris Ts > 1,4 N / mm2 (3 

dienas subalansuotas esant 23 

laipsniams Celsijaus / 50% oro 

drėgmės). 
• Šlyties pailgėjimas y >= 0,5 (3 dienas 
subalansuotas esant 23 laipsniams 

Celsijaus / 50% oro drėgmės). Norėdami 
gauti daugiau informacijos, kreipkitės į 
klijų tiekėją. 

 

 

grindinis šildymas / 
vėsinimas 

Šio tipo grindys tam tikromis sąlygomis gali būti 
montuojamos ant vandeniu šildomo grindinio. 
Žr. „MOSO® bambuko grindys grindinis šildymas / 
vėsinimas“. 

neapdirbtų grindų apdaila 

• Sukietėjus klijams, grindis reikia nušlifuoti 
ir užpildyti mišiniu su šlifavimo dulkėmis 
(naudojant P100 grūdėtumo švitrinį 
popierių ir grindų užpildą). 

• Bambuko grindys turi būti lakuotos, 
alyvuotos arba vaškuotos. 

• Alyvos apdailai: 

• pirmiausia užtepkite ploną priežiūrai skirtos 
alyvos sluoksnį 

• jei reikia, po džiovinimo dangą 
pašlifuokite (smulkaus (180–120) 

grūdėtumo popieriumi).  
• plonai padenkite grindų alyva 

• poliruokite su raudonu patino disko padu 

(vėliau galbūt ir su baltu padu) 
Dėmesio: jei alyva tepama per tirštai 
ir (arba) poliruojama baltu padu, tai 

gali pralaisvinti bambuko pluoštą. 
 

 

priežiūra ir valymas 

• Pradinė priežiūra: jei grindys yra iš anksto 
paruoštos (lakuotos arba alyvuotos), pradinė 
priežiūra turėtų būti atlikta baigus 
montavimą. 

• Alyvuotoms grindims: užtepę priežiūrai 
skirtą alyvos sluoksnį, pirmiausia vieną 
kartą nupoliruokite su raudonu padu arba 
patino disku. Tuomet nupoliruokite su baltu 

padu arba šluoste. 
• Iš anksto nulakuotos grindys: jei jūsų 

grindys yra padengtos „BONA Naturale“ laku 
ir norite, kad jos liktų matinės, venkite 
grindų vaško, nes jis paliks blizgų paviršių. 

• Valymas ir priežiūra: atliekant tinkamą 
valymą bei priežiūrą, jūsų bambuko grindų 
tarnavimo laikas žymiai pailgės. 

• Norėdami gauti daugiau informacijos dėl 
alyvuotų grindų, apsilankykite 
www.woodcaredenmark.com, o 

informaciją dėl lakuotų grindų rasite 
www.bona.com. 

 

 

papildoma pastaba 

Nors imamės visų priemonių, kad šios 
montavimo instrukcijos būtų kuo tikslesnės, 
tačiau individualios aplinkybės (vieta, pagrindas 
ar montavimo procedūros) gali skirtis, todėl 
gamintojas neturi galimybių atsižvelgti į visus 
įmanomus atskirus atvejus. Tad jei kyla 

klausimų, kreipkitės į platintoją. 
 
Šios instrukcijos gali keistis. Naujausios 
versijos ieškokite www.moso.eu. 

Autorių teisės ® Iš šio teksto nieko negalima kopijuoti be 
išankstinio raštiško „Moso International BV“ leidimo. 
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