MONTAVIMO IR NAUDOJIMO, GARANTIJOS TAISYKLĖS.
„SWISS KRONO“ laminuotos grindų lentos skirtos naudoti kaip grindų apdailos medžiaga
gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose, kurioms būdingos nekintančios
aplinkos sąlygos. Optimalios sąlygos: 18 – 22oC temperatūra, santykinė oro drėgmė 40
– 65%.
1. Laminuotų grindų lentų negalima kloti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė
viršija 65%, t.y. vonios kambariuose, saunose, skalbyklose, ir pan.
2. SWISS KRONO laminuotos grindų lentos gali būti montuojamos patalpose, kuriose
yra vandens arba elektrinių grindų šildymo sistema (žr. skyrių PANELIŲ
MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS ESANT GRINDŲ ŠILDYMUI).
3. SWISS KRONO laminuotos grindų lentos turi šias abrazyvines klases: AC3, AC4,
AC5, AC6.
• AC3 abrazyvinės klasės grindų lentos skirtos naudoti sausose kambariuose,
kuriuose vyksta mažai judėjimo (pvz., miegamuosiuose ir įeinamose spintose). AC3
dilimo klasės laminuotų grindų lentos neturėtų būti naudojamos viešose ar
komercinėse patalpose.
• AC4 abrazyvinės klasės grindų lentos yra skirtos naudoti sausose gyvenamosiose
patalpose, kuriose vyksta vidutinis judėjimas (pvz., vaikų kambariuose, svetainėse,
virtuvėse, biuruose), ir viešose patalpose, kuriose yra mažas judėjimas.
• AC5 abrazyvinės klasės grindų lentos yra skirtos naudoti visose sausose
gyvenamosiose patalpose (pvz., gyvenamosiose patalpose, koridoriuose, virtuvėse,
namų darbo kambariuose) ir viešose patalpose, kuriose vyksta vidutinis judėjimas
(pvz., viešbučių kambariuose, parduotuvėse, kuriose yra vidutinis judėjimas ir kt.,
išskyrus šokių sales, sporto sales ir kt.).
• AC6 abrazyvinės klasės grindų lentos yra skirtos naudoti visose sausose
gyvenamosiose patalpose, kuriose yra didelis judėjimo intensyvumas (pvz., salėse,
koridoriuose), ir komercinėse patalpose, kuriose yra didelis judėjimas (pvz.,
viešbučiuose, konferencijų salėse, parduotuvėse, esančiose prekybos centruose ir
kt.).
4. Grindlentes reikia kloti laikantis montavimo vidaus patalpose, kurios žiemos metu
bus šildomos iki kambario temperatūros, instrukcijos (montavimo instrukcija
pateikiama prie grindlenčių dėžės pridėtoje arba kartotinės pakuotės apatinėje
dalyje (ant dugno) esančioje etiketėje).
5. Klojant laminuotas grindis, reikalingi šie įrankiai ir medžiagos:
- sertifikuota nuo garų apsauganti polietileninė plėvelė ≥ 0,2 mm,
- išlyginamasis grindų paklotas, skirtas kloti po „plaukiojančiomis“ grindimis, pvz.:
išlyginamosios putos (iki 3mm storio), pakloto plokštės. Gamintojas suteikia
galimybę panaudoti nuo garų saugančių plėvelių ir išlyginamąjį grindų paklotą
kartu su laminuotomis grindų dangomis, tačiau pabrėžia, kad už jų kokybę ir
naudojimo pagrįstumą atsako jų gamintojas, remdamasis nuosavais testais ir
turimais patvirtinimais.
- montavimo rinkinys (specialus kablys, kompensaciniai pleištai),
- pjūklas su smulkiais dantukais,
- gulsčiukas, ne mažesnio kaip 1,5m ilgio,
- pieštukas, liniuotė, matas, drėgmei atspari lipni juosta,
- grindjuostės SWISS KRONO su tvirtinimo ir apdailos detalėmis.
6. Laminuotų grindų pagrindas turi būti plokščias, sausas, stabilus, švarus ir lygus
(pagrindo nelygumai negali viršyti 2 mm vieno tiesinio metro atkarpoje). Ant
tokiu būdu paruošto pagrindo reikia pakloti sertifikuotą mažiausiai 0,2 mm storio
nuo garų apsaugančią polietileninę plėvelę. Plėvelės sluoksniai turi būti užleisti
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vienas ant kito (apie 15 cm) ir suklijuoti drėgmei atsparia lipnia juosta. Nuo garų
apsaugančią plėvelę taip pat reikia naudoti grindlentes klojant ant vandeninio
grindų šildymo. Prie sienų plėvelę reikia užlenkti į viršų iki viršutinio grindjuostės
linijos krašto. Po to klojamas išlyginamasis paklotas. Nuo garų apsauganti
polietileninė plėvelė turi būti sulankstyta virš sienos virš montuojamos grindų
dangos lygio. Ant 0,2 mm PE plėvelės reikia uždėti išlyginamąjį gruntą. Arba
galima naudoti integruotus apatinius sluoksnius, sudarytus iš nuo garų
apsaugančios polietileninės plėvelės ir išlyginamojo sluoksnio. Klojimo metu,
prašome vadovautis naudojamų paklotų gamintojo rekomendacijomis.
7. Neišpakuotas grindlentes prieš grindų klojimą reikia 48 valandas palaikyti
patalpoje, naudojimo sąlygomis (temperatūra turi būti ne mažesnė nei 16 0C, oro
drėgmė 40 - 65%).
8. Rekomenduojame patikrinti grindlentes (prieš montavimą ir montavimo metu), ar
nėra kokių nors mechaninių gedimų ir paviršiaus defektų. Montavimo metu
svarbu užtikrinti gerą grindų apšvietimą.
9. Taisyklingai sumontuotos grindų lentos sudaro vadinamąsias „plaukiojančias
grindis“, todėl jų negalima pritvirtinti (klijuoti, prikalti, prispausti labai sunkiais
baldais ir pan.) prie sienų ir kitų pastato konstrukcijos elementų. Išimtis yra
grindų lentos, montuojamos ant laiptų.
10. Norint pasiekti optimalų vizualinį efektą, grindlentes reikia kloti išilgai pagrindinio
šviesos šaltinio spindulių (statmenai langų atžvilgiu). Kiekvieną grindų raštą
sudaro 8-12 skirtingų lentų. Siekiant užtikrinti optimalią sumontuotų grindų
išvaizdą, gamintojas rekomenduoja prieš montuojant iš anksto pasirinkti lentas
arba pakaitomis išdėstyti lentas iš mažiausiai 4 pakuočių.
11. Atkreipkite dėmesį, kad laminuotos grindų lentos imituoja natūralios medienos
raštą ir, kaip ir medis, gali skirtis viena nuo kitos savo netaisyklingu raštu ir jo
atspalviu, taip pat įvairiu formų ir spalvų mazgų atžvilgiu. Šie skirtumai nėra
laminuotų lentų trūkumai.
12. Grindų lentos keičia savo dydį, esant temperatūros ir oro drėgmės poveikiui. Todėl
tarp grindų ir visų fiksuotų pastato konstrukcijos elementų (stulpų, slenksčių,
balkono durų, vamzdžių, sienų, rėmų ir pan.) ir praėjimuose tarp patalpų turėtų
būti palikti 10 mm išsiplėtimo tarpai. Dėl to montavimo metu galima naudoti
tarpiklius. Tik AQUA ZERO 72h technologijos produktai, SWISS KRONO
VANDENIUI ATSPARIOS GRINDŲ LENTOS GALI BŪTI MONTUOJAMOS BE
PAPILDOMO IŠPLĖTIMO TARP KAMBARIŲ PRAĖJIMŲ, KURIE TURI BENDRĄ
PAVIRŠIŲ, PAMINĖTĄ 13 PUNKTE IR ESANT TOKIOMS PAT TEMPERATŪROS IR
DRĖGMĖS SĄLYGOMS JUNGIAMUOSIUOSE KAMBARIUOSE.
13. Klojant 6-10mm storio grindlentes patalpose ilgesnėse kaip 8 m, platesnėse kaip 6
m, siūloma numatyti papildomus 1 – 2 cm pločio kompensacinius tarpus
proporcionaliose grindų atkarpose. Tarpai uždengiami specialiomis juostelėmis.
Juostelių negalima prie lentų prikalti, privežti arba priklijuoti.
12mm storio grindlentes galima kloti be papildomų kompensacinių tarpų 12m ir
12m plote. AQUA ZERO 72H grindlentės, turinčios 10 mm storio Aqua Pearl
užraktu gali būti montuojamos ant 10x10 m didžiausio paviršiaus be papildomų
prailginimo tarpų.
14. Prieš pradėdami kloti lentas, apskaičiuokite paskutinės lentų eilės plotį. Jis negali
būti mažesnis nei 50 mm. Jei eilės plotis yra mažesnis, reikia atitinkamai nupjauti
pirmąją grindlenčių eilę, nuo kurios pradedama kloti.
15. Laminuotų grindų priežiūra: pašalinkite nešvarumus šepečiu arba dulkių siurbliu,
naudodami šepetėlį kaip priedą. Taip pat galite išvalyti grindis drėgna (ne šlapia)
šluoste (plokščia šluoste) su laminato priežiūros priemonėmis. Jokiu būdu
negalima purkšti lentų vandeniu, naudoti vaško ar aliejaus turinčias priemones,
naudoti garus, valymo lakus ir miltelius, stiprius tirpiklius ir koncentruotus
ploviklius. Valant laminuotas lentas AQUA ZERO 72h, leidžiama naudoti garinę
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šluostę, skirtą naudoti namuose ir šlapiam valymui. Neleisti vandeniui
prasiskverbti po plokštėmis per išsiplėtimo tarpus aplink sienas.
16. SVARBU! Ant lentų išsiliejęs vanduo turi būti nedelsiant pašalintas. Vanduo,
patekęs ant AQUA ZERO 72h vandeniui atsparių lentų, turi būti pašalintas per 72
valandas nuo išsiliejimo. Vanduo, patekęs ant AQUA BLOCK 24h vandeniui
atsparių lentų, turi būti pašalintas per 24 valandas nuo išsiliejimo.
17. Po kėdžių, stalų ir kitų baldų kojelėmis reikia pritvirtinti veltinio gabaliukus,
kuriuos reikia valyti. Neapsaugotų baldų negalima stumti po grindų paviršių.
18. Baldai su ratukais, pagamintais iš plastiko ar metalo, be tinkamų apsauginių
kilimėlių, gadina grindis ir tokiu atveju negalima teikti pretenzijos. Guminiai
ratukai turi būti reguliariai naudojami ir valomi.
19. Atsiminkite, laminuotos grindų lentos atvaizduoja natūralios medienos piešinį,
todėl jų atspalviai, rievės ir jų pasikartojimas bei šakų žymių formos ir spalvos gali
skirtis kaip ir natūralaus medžio.
Šie skirtumai nėra laminuotų grindlenčių
defektas.
20. Leidžiami normoje EN 13329 numatyti grindų lentų aukščių skirtumai: daugiausiai
0,15 mm, tarpai tarp lentų: daugiausiai 0,20 mm.
21. Frezuotas technologinis profilis, kuris gali būti ant grindlentės apatinio paviršiaus,
neturi įtakos gaminio atsparumo rodikliams ir naudojimo savybėms.
22. Gamintojas rekomenduoja išsaugoti du įsigytų grindlenčių pavyzdžius (po vieną
abiejų grindlentės galų atkarpą, apie 20 cm ilgio ir lentos pločio) tam, kad
pareiškus pretenziją, galima būtų atlikti kontrolinį tyrimą.
23. Daugiau informacijos apie laminuotas grindis, jų priežiūrą ir klojimą (įskaitant
klojimą ant šildomų grindų sistemos) rasite gamintojo interneto tinklalapyje:
www.swisskrono.pl
24. AQUA ZERO 72h ir AQUA BLOCK 24h laminuotos grindys yra atsparios
vandeniui. SWISS KRONO AQUA ZERO 72h ir AQUA BLOCK 24h lentų
atsparumą vandeniui mes apibrėžiame kaip atitinkančius NALFA testo
reikalavimus („NALFA Laminate Surface Test - Assembled Joint by American
Laminate Panel Manufacturers Agency“). Swiss Krono AQUA ZERO 72h ir AQUA
BLOCK 24h atsparumas vandeniui netaikomas lentoms, naudojamoms lauke ir
sugadinus vandeniui dėl netinkamo laminato grindų klojimo, esant potvyniui dėl
audros, potvynio ar kito gamtos reiškinio, įtrūkimų (nuotėkio) vandens
įrenginiuose, netinkamos sanitarinių įrenginių priežiūros ir drėgmės, veikiančios
grindis iš apačios.
GRINDLENČIŲ MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS ESANT ŠILDOMOMS GRINDIMS
SWISS KRONO laminuotos grindų lentos gali būti klojamos patalpose, kuriose yra
sumontuotos vandens arba elektrinės grindų šildymo sistemos. Būtina sąlyga montuojant
grindų šildymo sistemą yra užtikrinti tolygų temperatūros pasiskirstymą visame grindų
plote ir galimybę jį reguliuoti plokščių gamintojo rekomenduojamame temperatūros
diapazone naudojant grindinį šildymą.
Dėl besikeičiančių patalpų temperatūros ir drėgmės sąlygų esant šildomoms grindims,
kurios turi įtakos linijiniam laminato grindų išsiplėtimui, ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas teisingam montavimui ir reikiamų išsiplėtimo tarpų išlaikymui, kaip nurodyta
12 punkte apie montavimo taisykles.
Prieš klojant grindlentes laikantis „Surinkimo ir naudojimo taisyklių“. Įrengtas grindų
šildymas turi atitikti šias sąlygas:
1) Grindų drėgmė, pamatuota higrometru, neturi viršyti:
- cemento grindims 2%;
- anhidritinėms grindims 0,5%.
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2) Kad per visą jų tarnavimo laiką drėgmė nepatektų į grindų plokštes, prieš tai grindys
turi būti pašildytos ir išdžiovintos. Tai turėtų būti daroma nepriklausomai nuo sezono.
Norėdami patikrinti grindų džiūvimą, galite naudoti nuo garų apsaugančią barjerinę
plėvelę, kurios matmenys yra 50x50 cm. Plėvelė turi būti patiesta keliose vietose ant
nuvalyto paviršiaus, o kraštus reikia sandariai priklijuoti prie pagrindo drėgmei atsparia
juostele. Lentų montavimą galima pradėti tik tuo atveju, jei po 48 valandų plėvelė
neužsitraukė ir lyginimo kraštas nepakeitė spalvos. Jei testas neigiamas, džiovinimo
procesą reikia pakartoti.
3) Montuojant lentas oro temperatūra turi būti 18 - 220C.
4) Jei šildymo sezono metu pradedamas šildyti pirmasis aukštas, o šildymo veikimo metu
keičiami šildymo temperatūros nustatymai, būtina laikytis nurodymų, kad šildymo
sistemos temperatūra palaipsniui būtų didinama arba mažinama 5oC per dieną, kol bus
pasiekta numatoma temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad pagal gamintojo
rekomendacijas didžiausia laminuotų grindų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 27 oC.
5) Esant elektrinei grindų šildymo sistemai, yra didesnė greito temperatūros kilimo rizika,
kuri neigiamai gali paveikti įrengtų grindlenčių fizines ir mechanines savybes. Tokios
situacijos nepasitaiko su vandens šildymo sistema, kuri užtikrina laipsnišką grindų
temperatūros kilimą. Rinkdamiesi elektrinę grindų šildymo sistemą įsitikinkite, kad joje
yra termostatas, leidžiantis palaipsniui reguliuoti šildymo temperatūrą (žr. 4 punktą).

"SWISS KRONO" GRINDLENČIŲ GARANTIJA
1. Garantijos objektas
1.1.SWISS KRONO sp. z o.o., registracijos adresas Żary, 68-200, ul. Serbska 56,
gamintojas, garantuoja laminuotų grindlenčių atsparumą nusitrynimui.
Gamintojas garantuoja, kad laminuotų grindų raštas (piešinys) nenusitrins didesniame
nei 1 cm2 plote ant vienos lentos, jei bus naudojamas pagal paskirtį ir laikantis aukščiau
išdėstytų "Montavimo ir naudojimo, garantijos taisyklių".
1.2. Priklausomai nuo AC atsparumo nusitrynimui klasės (pagal EN 13329) garantijos
laikotarpis nuo pirkimo datos yra atitinkamai:
- grindų lentos AC3 - 10 metų gyvenamosiose patalpose;
- grindų lentos AC4 - gyvenamosiose patalpose 15 metų (KRONOPOL PLATINIUM FLOORS
grindys 20 metų), visuomeninės paskirties patalpose 5 metai;
- grindų lentos AC5 - gyvenamosiose patalpose 30 metų, visuomeninės paskirties
patalpose 8 metai.
- grindų lentos AC6 - gyvenamosiose patalpose 40 metų, visuomeninės paskirties
pastatuose 8 metai.
1.3. Garantijos teikėjas atsako tik už gedimus, atsiradusius dėl laminuotų grindlenčių
gamybos defektų. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl kitų priežasčių,
įskaitant mechaninius defektus ir defektus, atsiradusius dėl netinkamo lentų montavimo,
naudojimo ne pagal paskirtį arba naudojimo, nesilaikant "Montavimo ir naudojimo,
garantijos taisyklių".
1.4. Grindlenčių kraštų nusitrynimams garantija netaikoma.
2. Garantinio reikalavimo pateikiamas
2.1. Nustatęs grindlenčių defektus, pirkėjas pateikia pretenziją grindlenčių pirkimo
vietoje, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo defekto aptikimo dienos.
2.2. Pretenziją reikia pateikti raštu. Joje turi būti nurodytas skundžiamų grindlenčių
dekoras (rašto pavadinimas arba nr.), identifikavimo numeris (atspausdintas grindlentės
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apatinėje dalyje), naudojimo vieta bei būtina pretenziją pagrįsti ir nurodyti vieną iš 3.2.
punkte minėtų reikalavimų.
2.3. Prie rašto reikia pridėti grindlenčių pirkimo įrodymo kopiją, jei įmanoma nuotraukas,
aiškiai nurodančias defektą.
2.4. Gamintojas rekomenduoja išsaugoti du įsigytų grindlenčių pavyzdžius (po vieną
abiejų grindlentės galų atkarpą, apie 20 cm ilgio ir lentos pločio) tam, kad pareiškus
pretenziją, galima būtų atlikti kontrolinį tyrimą
3. Skundų nagrinėjimas
3.1. Norėdamas patikrinti garantinio aptarnavimo reikalavimo pagrįstumą, gamintojas
(garantijos teikėjas) turi teisę, pirkėjo sutikimu, naudojimo vietoje atlikti grindų apžiūrą.
3.2. Jeigu garantinio aptarnavimo reikalavimas yra pagrįstas, garantijos teikėjas
įsipareigoja pakeisti grindlentes su defektu į grindlentes be defekto, arba sumažinti kainą
proporcingai nustatytam defektui.
3.3 Jeigu negalima pasiūlyti identiškų įsigytoms grindlentėms, pirkėjas turi teisę laisvai
išsirinkti grindlentes iš aktualaus „SWISS KRONO“ pasiūlymo, atsižvelgdamas į skirtumą
tarp sumkėtos kainos ir išsirinktų grindlenčių kainos.
3.4. Skundo nagrinėjimo terminas yra 30 dienų.
Garantija nepanaikina, neapriboja, nesustabdo Pirkėjo teisių pagal parduotos
prekės defektams taikomos garantijos taisykles.

5
SWISS KRONO sp. z o.o. ul. Serbska 56, 68-200 Żary, Poland

19.04.2022

