
GRINDŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA                            

 

 
PASIRUOŠIMAS 

 

 

1. Kartu su Pergo laminuotomis grindimis 
yra pateikiama iliustruota instrukcija. 
Prie kiekvienos iliustracijos yra 
paaiškinimas. Instrukcija yra padalinta į 
3 dalis: pasiruošimas, įrengimas, 
priežiūra. Rekomenduojame atidžiai 
perskaityti visą instrukciją ir kilus 
klausimams kreiptis į pardavėją arba 
susisiekite su Pergo techniniu skyriumi. 
Rekomenduojame naudoti originalius 
Pergo priedus, kad galiotų visos 
gamintojo garantijos. 

 

 

 

2. Pergo laminuotos grindys yra įvairių 
kolekcijų, dizainų ir savybių. Prieš 
klojant grindis įsitikinkite, kad gavote 
tas, kurias užsisakėte. Išsaugokite 
pakuotės etiketę ir pirkimo kvitą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gautos grindys turi aklimatizuotis. 
Mažiausiai 48h prieš klojant pokus 
laikykite neatidarytus, nepriglaustus 
prie sienų, kambario temperatūroje 
(tarp 15-20°C) ir esant 30-75% 
santykinei drėgmei.  



 

 

4. Pergo laminuotos grindys privalo būti 
klojamos ant lygaus ir kieto paviršiaus, 
medinių ar  besiūlių nepažeistų vinilo 
grindų. Pašalinkite bet kurią drėgmę 
praleidžiančią ar minkštą dangą (pvz. 
kiliminę dangą, veltinį). 

 

 

5. Įsitikinkite, kad pagrindas yra lygus. 
Didesni nei 2 mm įdubimai 1 m 
atkarpoje ir  1,2 mm iškilimai 2,5 m 
spinduliu turi būti atitinkamai išlyginti 
išlyginamuoju mišiniu. Grindis kloti tik 
visiškai išdžiūvus pagrindui. Kilus 
klausimams kreipkitės į pardavėją. 

 

 

 

6. Patikrinus visus nelygumus, 
išsiurbliuokite visą paviršių. Kad 
išvengti grindų girgždėjimo, 
pritvirtinkite varžtais atsilaisvinusias 
MPD, OSB, MPP, medžio lentas ir t.t.  

 

 

 

 

 

 

7. Norint pasiekti optimalų garso 
sugėrimą, geriausią vaikščiojimo 
komfortą bei siekiant išvengti 
girgždėjimo ir išlyginti nedidelius 
pagrindo nelygumus, rekomenduojame 
naudoti  tinkamą Pergo paklotą. 
Klauskite patarimo pas pardavėją. 
Jeigu naudojamas ne Pergo paklotas 
arba pasirinktas Pergo paklotas neturi 
hidroizoliacijos, reikia naudoti 0,2 mm 
PE plėvelę apsaugai nuo drėgmės 
(žiūrėti 10 iliustraciją). PE plėvelė turi 
persidengti ne mažiau kaip 20 cm. 



 

 

8. Pergo laminuotų grindų negalima kloti 
įprastai drėgnose patalpose ar 
kambariuose, kuriuose  grindyse 
įrengtas drenažas. 

 

 

 

 

9. Pergo laminuotos grindys sukurtos kloti 
plaukiojančiu būdu, kad galėtų 
natūraliai plėstis esant temperatūros ar 
drėgmės pasikeitimams. Kad 
turėtumėte naudą iš  plaukiojančių 
grindų ir išvengtumėte galimų tarpų, 
girgždesio ir t.t., niekada netvirtinkite 
grindų vinimis, varžtais, silikonu ir t.t. 
Pergo laminato grindys negali būti 
suklotos tiesiogiai ant grindų sijų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pagrindai, tokie kaip betonas, prieš 
klojimą turi būti sausi (<2,5% CM / 75% 
Tramex). Jeigu drėgmė didesnė ar gali 
tapti didesne, turi būti naudojamas 
drėgmės izoliatorius pvz.: Pergo 
MoisturBloc. Patarimo klauskite pas 
pardavėją. Klojant Pergo grindis ant 
mineralinių paviršių, turi būti 
naudojama hidroizoliacija, 
neatsižvelgiant į pagrindo amžių. 
Pergo Smart Underlay+ ir Pergo 
Professional SoundBloc turi 
hidroizoliacijos sluoksnį. 
 
 



   

 

 

 

11. Klojant Pergo laminuotas grindis ant 
šildomų grindų, hidroizoliacija turi būti 
padengta prieš klojant 
rekomenduojamą paklotą. 
Rekomenduojame naudoti Pergo 
paklotą su hidroizoliacija. Šildymo 
sistemos pardavėjas arba montuotojas 
turi garantuoti jog paviršiaus 
temperatūra neviršys 28°C. 

 

 

 

12. Pergo laminuotas grindis daugiausiai 
sudaro medis, todėl jis natūraliai plėsis 
ir trauksis keičiantis santykiniam oro 
drėgnumui. Suklotų grindų matmenų 
pokytis į plotį ir į ilgį bus beveik 
vienodas. Pokyčiai yra minimalūs 
esant 20°C temperatūrai ir 40-60% 
santykinei oro drėgmei. Pergo laminato 
grindys yra gaminamos ir gabenamos 
esant 30-60% santykinei oro drėgmei. 
Drėgname klimate, pvz. Skandinavijoje 
žiemos metu  santykinė drėgmė 
nukrenta žemiau 30%, o vasarą pakyla 
virš 70%. Tai sukelia pokyčius grindų 
paviršiuje. Siekiant užtikrinti 
pakankamai vietos natūraliam 
plėtimuisi, taip pat, kad išvengti tarpų 
atsiradimo ir grindų girgždėjimo, 
klojimo metu reikia palikti 5 mm 
kompensacinį tarpą prie sienų, 
slenksčių, laiptų, vamzdžių ir t.t. 
Naudokite kaiščius iš Pergo 
montavimo rinkinio, kad užtikrintumėte 
reikalingą  plėtimosi tarpą. Klojant 
grindis žiemą, kai santykinis 
drėgnumas yra žemas, kompensacinis 
tarpas turi būti sumažintas 3 mm, 
kadangi grindų lentos susitrauks. Jeigu 
klojama esant aukštam santykiniui 
drėgnumui,  tuomet tarpą reikia 
padidinti iki 8 mm, kadangi grindų 
lentos išsiplės. Kompensaciniai tarpai 
turi būti palikti laisvi, neužpildant jų 
hermetiku, silikonu ar kokia kita 
medžiaga. Niekada nepritvirtinkite 
grindų vinimis, klijais, varžtais ar kitu 
būdu.       



 

 

 

 

13. Pergo laminato kambaryje, kurio dydis 
viršija 13x13 metrų, kloti vientisai 
negalima, dėl to, kad natūralus medis 
traukiasi ir plečiasi, priklausomai nuo 
pasikeitusios temperatūros ir 
santykinio drėgnumo. Jeigu klojamas 
paviršius yra didesnis, tuomet klauskite 
pardavėjo arba Pergo techninio serviso 
apie pasirinkimo galimybes. Privaloma 
sumontuoti T formos profilius visuose 
tarpduriuose. Įprastai  T-L ar U formos 
kambariuose taip pat būtina palikti 
kompensacinį tarpą. Jeigu dvejojate, 
kreipkitės patarimo. 

 

 

 

14. Pergo 5–in-1 profiliai yra puikus 
sprendimas pavaizduotai iliustracijai. 
Šie profiliai tinka perėjimams, taip pat 
gali būti naudojami kaip apdaila 
(užbaigimo profilis) vertikaliems 
paviršiams, tokiems kaip slenksčiai, 
stumdomų durų rėmai ir t.t. Naudojant 
5-in-1 visada išlaikykite tinkamą tarpą 
tarp suklotų grindų ir metalinio bėgelio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ĮRENGIMAS 
 

 

 

 

15. Pergo laminuotos grindys yra lengvai 
suklojamos ir nereikalauja brangių 
įrankių. Be keleto standartinių įrankių 
(matavimo metras, pieštukas, 
plaktukas, rankinis pjūklas ar pjūklelis, 
kampainis ir galbūt grąžtas bei darbo 
pirštinės) jums prireiks tik Pergo 
montavimo rinkinio, kuriame yra 
laužtuvas, kaiščiai, pakalimo kaladėlė. 
Prieš pradedant kloti grindis įsitikinkite, 
kad turite visus įrankius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Įsitikinkite, kad pjaunant Pergo lentą, ji 
neskilinėja ir nelūžinėja. Jeigu naudojate 
rankinį pjūklą, geroji lentos pusė turi būti 
nukreipta aukštyn ir nukreipta žemyn, 
jeigu naudojate elektrinį pjūklelį. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

17. Prieš pakavimą kiekviena Pergo lenta yra 
metodiškai patikrinama ar nėra broko. 
Tačiau pokai arba lentos gali būti pažeisti 
transportavimo metu arba atidarant 
pakuotes. Neklokite lentų su pažeistais 
paviršiais, kraštais ar sujungimais. Prieš 
klodami ir klojimo metu tikrinkite visas 
lentas dienos šviesoje. Dėl suklotų lentų 
pretenzijos nepriimamos. 

 

 

 

18. Prieš pradedant darbus atidžiai 
išsimatuokite kambario ilgį ir plotį, kad 
galėtumėte susiplanuoti tikslų išdėstymą 
ir subalansuotą grindų vaizdą. Tai labai 
svarbu, kai klojate plytelių imitacijos 
lentas. Tai užtikrins, jog paskutinė eilė 
nebus per siaura. Jeigu paskutinės eilės 
lentos lieka siauresnės nei 40 mm, 
tuomet susiaurinkite pirmą eilę, kad būtų 
lengviau kloti. 

 

 

 

19. Dažnai klojama lygiagrečiai su ilgąją 
kambario siena. Klojimo kryptis visiems 
laminuotų grindų tipams dažniausiai yra 
iš kairės į dešinę, todėl siūlome kloti iš 
kairės į dešinę. Lentos turi būti klojamos 
liežuvėlio puse (A) į sieną. Neužmirškite 
kaiščių tarpams! PerfectFoldTM 3.0 
patento dėka kloti grindis yra labai 
lengva. Šis patentas yra geras tuo, jog 
lentų jungimo mechanizmas yra 
nepažeidžiamas, kai reikia jas išmontuoti. 
Lentos jungiasi keliais skirtingais būdais: 
lenkiant žemyn, kampu, stumiant 
horizontaliai. Pats greičiausias ir 
lengviausias yra lenkiant žemyn.  
 

 

 

 

 

20. Susiaurinkite pirmos eilės lentų plotį (18 
pav.) arba nupjaukite liežuvėlius (19 
pav.), kad liktų reikiamas kompensacinis 
tarpas iki sienos. Jeigu siena 
lenkta/nelygi, tuomet pirma eilė turi būti 
pjaunama pagal sienos kontūrą. 
Naudokite kaiščius tarpams! Pirmai lentai 
nupjaukite ir trumpojo krašto liežuvėlį. Ši 
lenta turės lankstų liežuvėlį dešiniajame 
gale. 



 

 

 

21. Lengviausia sujungti lentas yra lenkimo 
žemyn judesiu. Pakelkite jungiamą lentą 
20-30 laipsnių kampu, įstumkite į ilgojo 
šono griovelį ir švelniai patraukite lentą 
kairėn kol lentų galai susisieks. 
Paspauskite lentą žemyn prie grindų ir 
PerfectFoldTM 3.0 užrakins sujungimą. 
Visada patikrinkite kiekvieną sujungimą 
prieš tęsiant darbus. Naudokite Pergo 
pakalimo kaladėlę, jeigu reikia panaikinti 
mažus tarpelius. 

 

 

 

22. Sumontuokite dvi eiles kaip parodyta 
paveikslėlyje. Rekomenduojame, kad 
lentų šoniniai jungimai vienas nuo kito 
būtų per 1/3 lentos ilgio, bet ne mažiau 
kaip 300 mm. Montuojant dvi pirmas eiles 
kaip parodyta, palengvins  išlaikyti tiesias 
linijas tolimesniam montavimui. Pirmų 
dviejų eilių nupjauti galai turi būti 
panaudoti trečioje ir ketvirtoje eilėse. 
Nepamirškite  naudoti kaiščių 
kompensaciniams  tarpams tarp sienų 
išlaikyti. 

 

 

 

23. Kai grindys pasiekia durų slenkstį, 
rekomenduojame patrumpinti durų 
apvadus. Tam , kad tiksliai nupjauti, 
apverstą Pergo lentą padėkite ant grindų 
ir priglauskite prie durų rėmo. Tada 
pridėję rankinį pjūklą lygiagrečiai su 
lenta, nupjaukite apvadą kaip parodyta. 
Pašalinkite nupjautą dalį ir išsiurbliuokite 
pjuvenas. Montuojant lengvai pakiškite 
lentą po apvadu.   

 

 

 

24. Paskutinei eilei nupjaukite ilguosius 
lentos kraštus nepamiršdami palikti 
rekomenduojamą kompensacinį tarpą ir 
atlikti reikiamus veiksmus esant 
nelygioms sienoms. Jeigu yra durys, 
sujunkite lentą ilgąja puse, pastumkite po 
nupjautu apvadu ir  PerfectFoldTM 3.0 
dėka galai susijungs juos pakalant, todėl 
neprireiks pakelti lentos. Patikrinkite 
sujungimus ir jeigu reikia panaudokite 
laužtuvą, kad ilgosios pusės stipriai 
susijungtų. 



 

 25. Tam, kad sumontuotumėte Pergo 
grindis aplink vamzdžius reikia 
išsimatuoti ir pasižymėti tikslų 
vamzdžio centrą lentoje. Išgręžkite 
vamzdžio diametro + 16 mm dydžio 
skylę pažymėtose vietose. Jeigu 
vamzdžiai randasi ties ilgąja lentos 
puse, tuomet padarykite 45° įpjovą nuo 
kiekvienos skylės iki lentos krašto. 
Pjaukite tarp skylių kaip parodyta 
paveikslėlyje. Jeigu randasi ties 
trumpąja lentos puse, tuomet  darykite 
tiesų pjūvį. Sumontuokite lentas. Tada 
naudojant Pergo „SafeSeal“ ar 
atitinkamus medienos klijus, tose 
vietose kur pjauta, priklijuokite detalę į 
jos vietą. Įsitikinkite, kad klijų nepateko 
tarp išpjautų detalių ir pakloto. 
Naudokite kaiščius tarpams, kad gerai 
susiklijuotų sujungimai ir drėgna 
šluoste nuo paviršiaus nuvalykite klijus 
ar SafeSeal. Aplink vamzdžius padaryti 
tarpai skirti grindų plėtimuisi, todėl 
neužpildykite jų jokiu hermetiku, 
silikonu ar klijais. Tam, kad paslėpti 
tarpus aplink radiatoriaus vamzdžius, 
naudokite Pergo radiatorių dangtelius. 

 

 



 

26. Apžiūrėkite paviršių, pašalinkite visus 
kaiščius ir sumontuokite grindjuostes 
pagal instrukcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRĖGMEI ATSPARIOS MODERN PLANK – SENSATION 
KOLEKCIJOS INSTRUKCIJA 

Ši montavimo instrukcija gali užkirsti kelią vandens prasiskverbimui aplink grindų perimetrą bei 
elementus įmontuotus grindyse. Po sumontavimo Modern Plank – Sensation laminatas yra 
atsparus drėgmei. Atidžiai laikantis šių instrukcijų grindis galėsite naudoti vonios ir virtuvės 
kambariuose, kolidoriuose. Modern Plank – Sensation grindys nėra skirtos kloti ypač drėgnose 
patalpose, tokiose kaip baseinai, pirtys ar dušo kabinos. Šios papildomos vandens atsparumo 
instrukcijos nepriskirtos  prie nacionalinių nuostatų dėl vandens atsparumo drėgnose 
patalpose. 

 

27. Tam, kad grindys būtų pilnai atsparios 
drėgmei, naudokite vandeniui 
nepralaidų elastinį hermetiką (PG 
„Aqua Sealant“) ir porolono juostelę 
(NEFOAMSTRIP). 

 

28. Viso perimetro kompensacinių tarpų  
sandarinimas susideda iš PE 
porolono juostelės (NEFOAMSTRIP) 
8-10 mm diametro ir elastinio 
vandeniui nepralaidaus hermetiko 
Pergo „Aqua Sealant“. Įstumkite PE 
juostelę į kompensacinį tarpą ir 
nedideliu kampu užtepkite hermetiką 
ties Pergo - Sensation grindimis. 
Priklijuokite grindjuostes  su PG 
„Multiglue“ (PGGLUE290). Užtepkite 
hermetiko tarp grindjuosčių ir grindų, 
kad neprabėgtų vanduo. 
Vietose, kur profiliai arba grindjuostės 
nebus montuojami, įstumkite PE 
juostelę į kompensacinį tarpą ir 
užbaikite elastinga pasta (PG 
„Sealant“). 
Pataba: kad darbas būtų švaresnis, 
prieš naudojant hermetiką galima ant 
grindų užklijuoti apsauginę juostelę. 
Po PG „Aqua Sealant“ hermetiko 
panaudojimo juostelė lengvai 
pašalinama. Išsiliejęs hermetikas 
lengvai pašalinamas, kai yra 
išdžiūvęs. 



 

29. Tam, kad montuojant apdailos profilį 
5-1-ame (PGINCP), grindys išliktų 
atsparios drėgmei, apdailos profilį prie 
grindų pritvirtinkite su klijais PG 
„Multiglue“ ir/arba su varžtais. 
Užtepkite hermetiką PG „Aqua 
Sealant“ ant elastinės PE juostelės, 
kuri yra kompensaciniame tarpe. 
Įstumkite 5-1-ame profilį tarp pagrindo 
profilio ir drėgno PG Aqua Sealant 
hermetiko. 

 

30. Tam, kad aplink vamzdžius apdaila 
būtų atspari vandeniui, naudokite PG 
Radiator dangtelius, vandeniui 
nepralaidų elastinį hermetiką (PG 
Aqua Sealant) ir porolono juostelę 
(NEFOAMSTRIP). Įstumkite juostelę į 
kompensacinį tarpą aplink vamzdžius. 
Uždėkite dangtelius ir užtepkite 
hermetiką aplink radiatorių vamzdžius 
ir  dangtelius. Taip bus neįmanoma 
vandeniui patekti po grindimis. 

 31. Siekiant užtikrinti papildomą vandens 
apsaugą aplink grindų perimetrą 
ir išvengti vandens patekimo po 
lentomis, užtepkite hermetiką PG 
„Aqua Sealant“ prie grindjuosčių, durų 
rėmų, slenksčių, vamzdžių dangtelių ir 
t.t. 

 

 



PRIEŽIŪRA 

 

32.  Sumontavus grindis, išsiurbkite 
naudojant minkštą antgalį.  

  

33. Su drėgna arba šlapia šluoste 
nuvalykite purvą ir dulkes. Šiltą 
vandenį praskieskite 1-2 Pergo „all-
round“ kamšteliais valiklio ir valykite su 
Pergo mikropluošto šluoste. Detalesnę 
informaciją kaip valyti ir prižiūrėti savo 
grindis rasite aplankę Pergo tinklalapį. 
Naudojant netinkamas valymo 
priemones, galite pažeisti grindų 
paviršių. 

 

34. Naudokite kėdes su minkštais ratukais, 
skirtais kietiems grindų paviršiams, 
vadinamais „softwheel“. 



 

35.  Visų baldų kojeles apklijuokite 
apsauginiais padukais, kad 
nepažeistumėte paviršiaus. Niekada 
netraukite sunkių baldų per grindis. 
Juos pakelkite. Paklokite kokybiškus 
apsauginius kilimėlius prie visų lauko 
įėjimų, kad apsaugotumėte grindis nuo 
purvo ir smėlio. 

 

Instrukcija atnaujinta 2016.06.09 

 

     


