
	

	

AMTICO ENTRYWAY KLIJAVIMAS 
Gavimas ir patikrinimas 
Patikrinkite Entryway plytelių tipą ir spalvą prieš jų klijavimą. Pretenzijos nebegali būti priimamos, jei plytelės 
suklijuotos be akivaizdžių defektų. Plytelių dėžės sandėliuojamos sudėtos plokščiai. Kiekvienoje dėžutėje yra 14 vnt. 
plytelių. Plytelės išmatavimai 609,6x609,6mm, kas sudaro 5,23 m2. 
 
MEDŽIAGŲ AKLIMATIZAVIMAS 
Klojant plyteles turi būti palaikoma pastovi patalpų temperatūra, kuri sudaro 18-27 ˚C, 55% RH. 
Medžiagos turi būti paliktos patalpoje, kurioje bus klijuojamos min.24 val. prieš darbų pradžią. Tokios pat sąlygos 
turi būti išlaikytos ir 48 val. po darbų pabaigimo. 
Amtico International įėjimo kilimėliai negali būti klijuojami lauke. 
 
PAGRINDAS IR PARUOŠIMAS 
Prieš klijavimą dulkės, purvas, statybinės nuolaužos bei seni klijai turi būti išvalyti. Visos duobelės, įtūkimai ar 
nelygumai turi būti padengti reikiama lyginamąja mase iki reikiamo aukščio ir lygumo. 
Turi būti pamatuota pagrindo drėgmė, kurios norma neturi viršyti 2-2,5% (matuojant pagal karabitinį CM matavimo 
prietaisą.) 
ATMINTI: Viršijant leistinas drėgmės normas, drėgmė gali pakenkti klijų savybėms. Dėl šių priežaščių plytelių 
kampai gali  pradėti riestis, plytelės atšokti nuo pagrindo. 
 
KLIJŲ PASIRINKIMAS 
Entryway įėjimo sistemos kilimėliai klijuojami pačioje intensyviausioje  vietoje. Amtico rekomenduoja rinktis visiškai 
užtikrintus ir išbandytus klijus nepriekaištingam rezultatui pasiekti. 
Rekomenduojami klijai Entryway kiliminei sistemai klijuoti: (EUR) Amtico SF Plus, Amtico HT Extra, Amtico U2P. 
Klijai paskirstomi A2 mentele pagal  instrukciją. Suklijavus voluoti 45 kg svorio volu, užtikrinant gerą plytelių 
sukibimą su klijais. Nevoluojamas paviršius kai naudojami Amtico U2P klijai. 
Jei Entryway plytelės klojamos ant pakeliamų grindų paviršiaus ar laikinam naudojimui, Amtico International 
Tackifier gali būti naudojamas. Jei nuimama ar pakeičiama plytelė, kliju gali reikėti tepti pakartotinai. 
 
KLOJIMO BŪDAI IR PAKEITIMAS 
Kiekviena kolekcija  iš Entryway kilimėlių gali būti klijuojama skirting būdu. 

																																																																													  
Ruffian Taip Taip Ne 
Recoarse Taip Taip Taip 
Take back Ne Taip Ne 
 
 
Kitokie	klijavimo	būdai	gali	būti	pasirenkami	pagal	kliento	pageidavimus.	
Klijuojama	 jungiant	 	 plytelių	 kraštus	 lygiai	 vienas	 šalia	 kito,	 atsargiai-	 neperspauskite	 (tai	 gali	 sukelti	 plytelių	 kraštų	
atsiklijavimą).	Plytelių	pagrindas	sužymėtas	rodyklėmis,	kilpų	krypčiai	nurodyti.	
Supjaunant	kilimines	plyteles		ties	perimetru,	grindų	elektros	instaliacijos	vietose,	ties	durų	slenksčiu,	austinės	plytelių	kilpas	
gali	reikėti	padailinti	ar	pakirpti.	Tai		natūralu	šio	tipo	kilimo	konstrukcijai.	
Jei	klijuojama	ant	laiptų	supjaukite	plyteles	pagal	pakopos	ir	papakopės	dydį,	klijus	tepti	ant	pakopos	ir	papakopės	paviršiaus,	
bei	pačios	plytelės.	
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