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Uzstādiet pirmo paneļu rindu gar līniju. Atcerieties, ka 
jābūt 10 mm attālumam līdz visām fiksētajām struktūrām. 
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pamatne būtu ideāli līdzena. Jebkādi 
struktūras nelīdzenumi ir JĀNOVĒRŠ pirms uzstādīšanas.
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Forestia Premium griestu paneļi tiek ieskrūvēti rievā ar 
kokskrūvi. Izmantojiet gremdgalvas skrūvi 3,0/35 mm vai 
ekvivalentu. Attālumam starp skrūvēm jābūt 150 mm.
Var izmantot arī skavu pistoli. Skavām jābūt ar taisnu 
aizmugures daļu, min. platumu 10 mm, un kājiņu garumam 
jābūt min. 35 mm. Ievērojiet! Uzmanīgi pielāgojiet skavu 
pistoles spiedienu. Skavas/skrūves nedrīkst būt iedziļinātas, 
bet tām jābūt vienā līmenī ar virsmu rievās.
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Lai uzstādītu pēdējo paneli, profila noslēgšanai izmantojiet 
kantāķi. Noslēdzošajai pielāgošanai izmantojiet vadsliedi

11

2. paneļu rinda. Nozāģējiet pirmo paneli otrajā paneļu
rindā. Paneļu savienojums īsajā pusē tiek savietots. 
Noklājiet profilu ar līmi, tad ieklikšķiniet vietā.
.
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Nākamajam panelim noklājiet ar līmi gan garo malu,
gan īso galu. Turpiniet uzstādīt griestus visā platībā. 
Novietojiet griestu balstu pēc iespējas tuvāk saīsinājuma 
profilam. Izmantojot pieskaršanās bloku, panelis būs 
vieglāk noklikšķināt vietā.
. 
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Griesti ir gatavi krāsošanai. Mēs 
iesakām izmantot 100% akrila krāsu 
griestiem ar spīduma līmeni 02. 
Uzklājiet vienu krāsas kārtu, VIEGLI 
apstrādājiet
ar 240  smilšpapīru/stikla papīru 
savienojumu vietas. Tad uzklājiet vēl 
1–2 krāsas kārtas saskaņā ar jūsu 
valsts estētiskajām prasībām attiecībā 
uz apstrādātām virsmām.
.
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Uzstādiet griestu paneļus gaismas virzienā. Tos var uzstādīt 
gan šķērseniski, gan gareniski pie latām, attālums starp 
centriem 300 mm. Esiet uzmanīgi ar paneļa profilu.
Salikšanas laikā pārbaudiet, vai profilam nav kādu defektu/ 
bojājumu. Par paneļu defektiem ziņojiet pirms to uzstādī-
šanas. Ja uzstādītiem paneļiem ir vizuāli redzami defekti, 
pretenzijas netiks pieņemtas. Ja panelis tiek bojāts uzstādī-
šanas laikā/ pēc tam, tas jānomaina pirms līmes izžūšanas.
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Pirms sākat uzstādīšanu, sagatavojiet visu nepieciešamo 
aprīkojumu. Ja griestu struktūras garums pārsniedz 8 m, 
nepieciešams papildu izplešanās atstatums: vismaz 1,5 mm 
uz metru griestu. Premium griestu paneļi tiek uzstādīti
pie min. 30 mm latām vai arī tieši uz esošajiem griestu 
paneļiem. Ievērojiet! Forestia vadsliedes un iesišanas bloks ir 
īpaši pielāgots profiliem, kādi ir Premium griestu paneļiem.
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Nozāģējiet un uzstādiet nākamo paneli. Atcerieties uzklāt 
līmi uz profila šaurā gala. Mēs iesakām izmantot PVAc līmi 
vai ekvivalentu.
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Sasveriet paneļus un ieklikšķiniet profilu vietā..
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Noteikt i ir jāizmanto Forestia vadsliedes – sākot ar
2. paneli un turpmākajiem. Ir ļoti svarīgi novietot paneļus 
līdzeni vienu pie otra, lai sasniegtu optimālus rezultātus. 
Turiet vadsliedi vietā profilā, un tad izmantojat iesišanas 
bloku, lai savietotu paneļus cieši kopā. (Esiet uzmanīgi, lai 
vadsliede lietošanas laikā nenokristu.)
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Izmēriet un nozāģējiet pirmo paneli (paneļa platumam 
jābūt vismaz 550 mm). Esiet uzmanīgi ar paneļa profilu. 
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Izmantojiet griestu atbalstu, lai uzstādīšanas laikā noturētu 
paneļus pie griestiem. Noteikti jāizmanto Forestia iesišanas 
bloks, lai, ieklikšķinot paneli vietā, netiktu sabojāts profils. 
Šis iesišanas bloks tiek pielāgots paneļa profilam. 

Attālums starp skrūvēm  
(no centra līdz centram) ir 150 mm

member of

Šīs vadlīnijas attiecas uz Forestia Premium griestu 
uzstādīšanu. Griestu apdares paneļi tiek piegādāti 
12x620x1220 mm izmērā ar četrpusīgu fiksēšanas profilu. 
Ievērojiet! Darbs ar paneļiem ir veicams uzmanīgi, lai 
nesabojātu to virsmu un profilus.

Piegādājot no rūpnīcas, Forestia Premium griestu apdares 
paneļu mitruma saturs ir 5–8 %. Līdz ar to ir būtiski, lai 
ēkā esošais mitruma līmenis tiktu kontrolēts, izmantojot 
ventilācijas un apkures sistēmas.

Mūrēšanas un apmešanas darbiem ir jābūt paveiktiem 
pirms Forestia Premium griestu paneļu uzstādīšanas.
Līdz ar izmaiņām gaisa mitrumā, paneļi mazliet 
izpletīsies/sarausies. Pie relatīvā gaisa mitruma 
izmaiņām 30–60 % robežās apdares paneļa plaknes 
izmēru izmaiņas var būt aptuveni 1,0 mm/m.

Pielietošanas vietas
Forestia Premium griestu apdares paneļus var 
uzstādīt vietās, kur nav nepieciešami mitrumizturīgi 
materiāli (1. klimata klase).

Uzstādīšana var tikt veikta gan uz apakškonstrukcijas, 
gan esošiem griestiem. Svarīgi pirms uzstādīšanas 
sagatavot līdzenu pamatni.

Transportēšana, uzglabāšana, apstrāde
Transportēšanas un uzglabāšanas laikā paneļi ir 
jāsargā no mitruma. Paneļi ir jāuzglabā uz stabilas, 
līdzenas virsmas uz paliktņiem ar 3–5 starplikām. Ja 
tiek krautnētas vairākas paletes viena uz otras, starp-
likām ir jābūt savietotām tieši vienai virs otras. Paneļi 
ir jāuzglabā telpās, ļaujot tiem aklimatizēties istabas 
temperatūrā. Vismaz 3 dienas.
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