
 

 

 

GRINDINIO ŠILDYMO MONTAVIMO INSTRUKCIJA SU DEPRON

 4) Depron apšiltinimo medžiaga

1. Esamos grindys patalpoje turi būti lygios, stabilios ir be trikdžių. Visi galimi trikdžiai, tokie kaip
išsipūtimai nuo drėgmės, girgždėjimas, nelygumai ir kt., turi būti pašalinti prieš tolesnį montavimą.

2. Įsitikinkite, kad jūsų pasirinkta viršutinė grindų danga yra suderinama su 6 mm XPS plokšte,
kurios gniuždymo stipris siekia 20t/m2. Įprastai šią informaciją pateikia grindų gamintojas ant pakuotės.
Jeigu viršutinei grindų dangai yra keliami aukštesni gniuždymo stiprio reikalavimai, tuomet reikia
įrengti mezonino grindis.

3. Jeigu grindų pagrindą sudaro lietos/betoninės, kitos elektrai laidžios medžiagos arba yra
klojamos vinilinės, PVC, klijais klijuojamos grindys, arba yra naudojamos drėgmei atsparios medžio
drožlių plokštės, prieš tiesiant DEPRON apšiltinimo plokštes, pirmiausia ant pagrindo reikia iškloti
izoliacinę PE HD foliją. (Taip pat taikoma ir šiluminės folijos montavimui.)

4. Po to, kai patikrinsite esamą grindų paviršių dėl nelygumų bei, jei reikia, ištiesite izoliacinę
PE HD foliją, galite pradėti kloti DEPRON plokštes. Visos jungtys turėtų būti nustumtos viena nuo
kitos. Pradėkite nuo pusės plokštės. Išilgine kryptimi paskirstykite plokštes ant grindų. Plokštes dėliokite
bent 5 mm atstumu nuo visų sienų. Po sunkiais baldais, tokiais kaip virtuvės sala, šaldytuvas, laiptai,
malkinės krosnys ir kt., įprastą DEPRON plokštę reikėtų pakeisti plokštėmis, turinčiomis didelį gniuž-
dymo stiprumą (pvz., 6 mm reabilitaciniu gipsu ar jo atitikmenimis).

5. Kur įmanoma, DEPRON plokštė prie pagrindo turėtų būti tvirtinama dvipuse juosta arba klijais.

6. Šildymo folija ant DEPRON plokščių gali būti montuojama bet kuria kryptimi.



 

7. Pagal šildymo folijos grindų montavimo instrukcijas, virš šildymo folijos montuojamas plastikas.

8. Jeigu viršutiniam grindų sluoksniui yra keliami aukštesni gniuždymo stiprumo reikalavimai nei
20t/m2 arba jūsų norima grindų danga netinka 6 mm XPS plokštėms, prieš klojant viršutinę grindų
dangą, būtina iškloti mezonino grindis. Šios gali būti montuojamos visomis kryptimis, svarbu, nukreipiant
priešinga kryptimi nei DEPRON plokštės. Laikykitės grindų ir kitų gaminių montavimo instrukcijų.

9. Jei viršutinis grindų sluoksnis klojamas be mezonino grindų, šis turėtų būti klojamas skersai, išilgine
kryptimi nuo DEPRON plokščių. Tai reiškia, kad viršutinis grindų sluoksnis gali būti montuojamas tiesiai
ant XPS plokščių, kurių storis siekia 6 mm bei 20t/m2 stiprį.

10. Jeigu DEPRON plokštės bus įliejamos, pavyzdžiui, betonu bei bus įrengiamas šildymo kabelis,
DEPRON plokštės turi būti visiškai priklijuotos prie pagrindo, laikantis reikalavimų, kad šios būtų
apsaugotos nuo betono / liejimo. Prieš klijuodami DEPRON plokštes prie pagrindo, pašalinkite vinilo
arba PVC grindų dangą bei visus klijų likučius. Klijams nuvalyti naudokite tirpdiklius, o grindis išplaukite
kambario temperatūros vandeniu. Grindų negruntuokite.

11. Montavimo metu laikykitės visų gaminių dokumentacijoje nurodytais montavimo reikalavimais ir
instrukcijomis. Jei yra neatitikimų arba reikalavimai yra neaiškūs, kreipkitės į tiekėją. Tik taip būsite
tikri, kad teisingai sekate instrukcijas, o jūsų naudojami produktai nepraras garantijos.




