
 

WEITZER PARKETT PARKETLENČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA 

 

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS 

Visų grindų dangų paviršiai, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, nusidėvi. Todėl juos svarbu reguliariai ir tinkamai 
prižiūrėti. Garantija taikoma gamykliniam padengimui ir yra suderinta su gamintojo rekomenduojama grindų priežiūros 
instrukcija. 

Montavimo instrukcijos 

Lankstinukas 010 - „Parketlentė - tai medis, kuris gyvena ir kvėpuoja“. 
Lankstinukas 020 - „Grindiniam šildymui tinkamos parketlentės“. 
Lankstinukas 030 - „Medinių grindų ir laiptų su ProStrong ir ProActive+ paviršiais priežiūros instrukcijos komercinėse 

patalpose“. 
Lankstinukas 033 - „Medinių grindų ir laiptų su ProVital paviršiumi priežiūros instrukcijos“. 
Lankstinukas 036 - „ProStrong paviršių valymo instrukcijos gyvenamosiose patalpose“. 
Lankstinukas 037 - „ProActive+ paviršių valymo instrukcijos gyvenamosios patalpose“. 
 
Aplinkos drėgnumas 

Mediena yra natūralus produktas, todėl ją veikia aplinkoje esanti drėgmė. Mažas aplinkos drėgnumas skatina medienos 
susitraukimą, todėl sujungimuose gali atsirasti tarpai. Didelė aplinkos drėgmė gali sukelti medienos išsiplėtimą ir 
deformaciją (žr. techninių duomenų lapą Nr. 010). 
Geriausios sąlygos vidaus patalpose - apie +20°C temperatūra, kai santykinė oro drėgmė yra ~50%. Tam, kad šildymo 
sezono metu pasiektumėte ir išlaikytumėte idealų temperatūros ir drėgmės santyk , naudokite oro drėkintuvą. 
 
 
GARANTIJOS S LYGOS 
 

Weitzer Parkett Gmbh+Co KG, 8160 Weiz, Austrija garantuoja 30 metų grindų tarnavimo laiką (nuo sigijimo datos). 
Garantija taikoma tik pirmąjam savininkui ir tik naudojant gyvenamosiose patalpose. Garantija negalioja, jei parketlentės 
sumontuotos drėgnoje aplinkoje. Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl vykių, kurių negalima numatyti (force 

majeure), netinkamo naudojimo, nelaimingų atsitikimų ar drėgmės poveikio.  šią garantiją taip pat ne eina: girgždėjimas, 
ne iki galo užfiksuoti užraktai, trūkimai ir žala, sukelta cheminių medžiagų ar mechaninių veiksmų, tokių kaip dėmės ir 
brėžimai, grindų pokyčiai dėl sezoninių klimato sąlygų, sunkių daiktų žymės, prastas nusidėvėjimas, spalvos išblukimas, 
žala dėl netinkamo montavimo ar grindų priežiūros. Garantija negalioja atlikus bet kok  remontą ir nėra perduodama 
kitiems savininkams. 

 
 
EKSPLOATACINI  SAVYBI  GARANTIJA 
 

Prieš pradedant montavimą montuotojo atsakomybė patikrinti visus grindų elementus dėl galimų medžiagų defektų. 
Grindų elementai su defektais bus pakeisti nemokamai. Garantija netaikoma grindų dangos elementams, kurių defektai 
buvo aptikti po grindų sumontavimo. Tais atvejais, kai Weitzer Parkett sutinka, kad garantija yra galiojanti, Weitzer 
Parkett pristatys prekes pakeitimui atitinkamam platintojui arba profesionaliai suremontuos. Weitzer Parkett pasilieka 
teisę nuspręsti, kur  iš šių dviejų galimų variantų taikyti. Garantijos sąlygos jokiomis aplinkybėmis nėra pratęsiamos. Kai 
yra sumontuojamos pakeitimui skirtos parketlentės garantija nėra pratęsiama. Juridinės garantijos teisės nėra apribotos 
šių sąlygų. 

 

 
PRANEŠIMAS APIE PRETENZIJ  
 

Per 30 dienų nuo defektų aptikimo pretenzija turi būti pateikta Weitzer Parkett Gmbh+Co KG, 8160 Weiz, Austrija. Ji turi 
būti pateikta raštu platintojui arba tiesiogiai Weitzer Parkett. Kartu su pretenzija turi būti pateikiamas pirkimo dokumento 
originalas, išsamus galimų nuostolių aprašymas ir nuotraukos, kurios aiškiai atspindėtų nurodytą problemą. Weitzer 
Parkett pasilieka teisę galimą žalą patikrinti objekte. 
 



PRIEŠ MONTAVIMĄ 

 
Weitzer Parkett „Charisma“ kolekcijos parketlentės su pažangia, patentuota dvigubo užrakto 
sistema buvo sukurtos montuoti „plaukiojančiu“ būdu. Šios parketlentės negali būti 
montuojamos patalpose, kurios yra drėgnos arba jose gali kauptis drėgmė. Vietose, kur daug 
vaikštoma, arba kuriose yra grindinis šildymas, rekomenduojame galinius užraktus suklijuoti 
(naudokite klijus D3). 

 
 

Rekomenduojame suklijuoti galinius užraktus, jeigu grindys yra iš naujo permontuojamos. 
Kaip naudoti klijus parodyta 3 paveikslėlyje. Esant grindiniam šildymui grindis 
rekomenduojame montuoti klijuojant. Paviršiaus temperatūra negali viršyti +26°C. Tokiais 
atvejais patarimų kreipkitės  konsultantą ir/arba profesionalų meistrą. Siekiant padidinti optin  
spūd  rekomenduojama montuojant orientuotis  vyraujant  dienos šviesos šaltin . Mažose, 
siaurose vietose (pvz. koridoriuje) taip pat rekomenduojama kloti išilgai erdvės/kambario. 
Montuojant grindis „plaukiojančiu“ būdu patalpose, ilgesnėse nei 8 m, reikia naudoti 
papildomą kompensacin  tarpą. 

 
Pagrindas, ant kurio grindys bus montuojamos „plaukiojančiu“ būdu, turi būti švarus, sausas ir 
tvirtas. Kiliminė danga privalo būti pašalinta. Priklausomai nuo būklės esama PVC danga arba 
linoleumas gali būti tinkamas pagrindas. Prašome patikrinti pagrindo lygumą. Nelygumai, 
didesni nei 2 mm  120 cm, turi būti išlyginti tinkamu išlyginamuoju mišiniu. Neužtikrinus lygaus 
pagrindo gali būti pakenkta sujungimui ir/arba užrakto mechanizmui.  

 
 
 

Maksimali leistina likutinė drėgmė (MARH) matuojama atitinkamais matavimo 
prietaisais: betono grindys - Weitzer Parkett maksimali rekomenduojama drėgmė 1,8% CM 
(pagal ÖNORM B2218: 2%), anhidrito - iki 0,3%. 

                         
Planuojant grind  šildymo sistem , rekomenduojama taikyti šiuos MARH standartus: 

betono grindys - Weitzer Parkett maksimali drėgmė 1,5% CM (pagal ÖNORM B2218: 1,8%), 
anhidrito - iki 0,3%. 

 
Naujoje statyboje, rekomenduojame MARH matuoti profesionaliai. Labai svarbu rengti 
tinkamą garų barjerą ant plytelių konstrukcijos. 
 
4 paveikslėlis. Reikalingi rankiai: matavimo juosta, pieštukas, siaurapjūklis arba aštrus 
pjūklas, kampainis. 

 

5 paveikslėlis. Naudojant 3,5 mm storio 100 % natūralaus pluošto paklotą Weitzer Parkett 

„Sekura“ galima garso izoliacija iki 20 db. Weitzer Parkett „Sekura“ pakloto galinės jungtys turi 
būti sujungtos tinkama juosta. Jei pasirinksite naudoti 2 mm storio kamščio paklotą, tokiu 
atveju turite padengti pagrindą 2 mm PE folija. Užtikrinkite PE folijos 30 cm pločio 
persidengimus ties sujungimais. Nenaudokite paklotų, kurie yra itin minkšti, nes tai gali sukelti 

grindų lankstumą, dėl ko vėliau gali atsirasti pažeidimų. 

 

 

 

MONTAVIMO METU 

 

           Weitzer Parkett „Charisma“ parketlentės turi būti montuojamos tik gyvenamosiose patalpose. Aplinkos temperatūra turi būti 
ne žemesnė nei +18°C, o santykinė oro drėgmė 50–60%. Leiskite Weitzer Parkett „Charisma“ parketlenčių pakuotėms 
keletą dienų aklimatizuotis kambaryje, neatidarykite pakuočių tol, kol nepradėsite montavimo. 

Montavimo metu rekomenduojame maišyti 3-4 pakuotes vienu metu - taip užtikrinant struktūros ir spalvos tolygų 
pasiskirstymą. Prieš montavimą privalote patikrinti kiekvieną grindų elementą - ar nėra akivaizdžių medžiagos defektų. 
Garantija netaikoma medžiagoms, kuri  defektai buvo pastebėti po montavimo. 

 



6 paveikslėlis. Nustačius montavimo krypt , pirmąją lentą pradėkite montuoti nuo kairiojo 
kambario   kampo. Išilginės jungtys (žr. 2 pav.) turi būti klojamos išilgai sienos. Išlaikykite 
mažiausiai 10 mm tarpą nuo sienos (tam, kad išlaikytumėte tinkamą atstumą, naudokite 
kaiščius). Patogiausia būtų montuoti sujungiant pirmas tris lentų eiles, po to atsargiai jas 
pastumiant prie sienos, išlaikant 10 mm atstumą. Naudojant š  metodą montuoti galite 
nenaudojant kaiščių. Jei siena nėra lygi, pirmoji lentų eilė turi būti sumontuota minimaliai 
paliekant 10 mm tarpą. 
 
 
 
7 paveikslėlis. Dabar gali būti montuojamos likusios pirmos eilės lentos. Kruopščiai 
sujunkite lentos galus ir naudodami gumin  plaktuką užfiksuokite. Sandarus sumontavimas 
parodo, kad užraktas sujungtas tinkamai. Jei pirmos eilės paskutinės lentos galas ilgesnis 
nei 40 cm, tuomet j  galima montuoti antros eilės pradžioje ir t.t. Žiūrėkite montavimo 
metodus (1 paveikslėlis). 
 
 
 
 
8 paveikslėlis. Sujunkite pirmąją antros eilės lentą su pirmos eilės lenta vienu metu 
spausdami pirmąją eilę ir antrosios eilės lentą stumdami žemyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 ir 10 paveikslėliai. statykite lentą kampu  pirmąją eilę ir prieš sukabinant, stipriai 
spaudžiant, sandariai sujunkite lentų galus. Spaudžiant  šoną ir žemyn lentos tarpusavyje 
susijungs. sitikinkite, kad nėra matomų atvirų plyšių sujungimuose ir užtikrinkite, kad nebūtų 
pažeisti kraštai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 paveikslėlis. Naudodami kampain  pažymėkite teisingą paskutinės lentos galo ilg . 
Palikite mažiausiai 10 mm tarpą tarp nupjauto galo ir sienos.  
 
 
 
 
 
 
 
12 paveikslėlis. Išmatuokite paskutinę eilę, nupjaukite ten, kur reikia, ir statykite  vietą. 
Nepamirškite išlaikyti 10 mm tarpą. Jei paskutinė eilė yra siauresnė nei 10 cm, tuomet jos 
kraštas turi būti priklijuotas prie sekančios eilės. 

 
 
 
 
 

 



13 paveikslėlis. Montuojant medinius ir metalinius durų apvadus rekomenduojama palikti 

kompensacinius tarpelius - mažiausiai 2 mm  4 m (3 mm  6 m ir t.t.). Tuomet šiuos tarpelius 
užpildykite tinkamu parketo jungčių sandarinimo junginiu, tokiu kaip „Pafudima“. 
 
 
 
 
 
14 paveikslėlis. Palikite bent 10 mm tarpą ties šildymo ir kitais vamzdžiais.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


