
„Forestia AS“, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss, Norway

3

Pirmąją plokščių eilę montuokite palei liniją. Atminkite, 
kad tarp visų pritvirtintų konstrukcijų turi būti 10 mm 
tarpas. Labai svarbu, kad pagrindas būtų nepriekaištingai 
lygus. Bet kokius karkaso nelygumus PRIVALOMA tvarkyti 
prieš montuojant.
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„Forestia Premium Ceiling“ plokštės į griovelius įsukamos 
medvaržčiais. Naudokite 3,0/35 mm ar panašias įleistas 
galvutes. Atstumas tarp varžtų turi būti 150 mm. Taip pat 
galima naudoti segiklį. Jis turi būti tiesia nugarėle, maž. 
10 mm pločio, o kojelių ilgis turi būti maž. 35 mm. Svarbu! 
Atsargiai reguliuokite segiklio prispaudimo jėgą. Sąsagos / 
varžtai neturi būti įkalami per stipriai, jos / jie turi sutapti su 
griovelių paviršiumi.
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Norėdami įdėti paskutinę plokštę, pasinaudokite laužtuvu. 
Baigiamajam išlygiavimui panaudokite kreipiamuosius 
bėgelius.
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2 plokščių eilė. Išpjaukite pirmąją antrosios eilės plokštę. 
Sujungimo vietos ant plokštės turi būti išdėstytos 
šachmatų tvarka. Sutepkite klijais profilį, tuomet 
įspauskite į vietą.
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Sutepkite kitos plokštės ilgąjį ir trumpąjį galą klijais. Likusi 
lubų dalis sumontuota. Padėkite lubų atramą kuo arčiau 
sutrumpinimo profilio. Naudojant bakstelėjimo bloką, 
skydelis lengviau užsifiksuos vietoje.13

Lubos paruoštos dažyti. 
Rekomenduojame naudoti 100 % 
akrilinius dažus luboms, kurių 
blizgumo lygis yra 02. Nudažykite 
vieną sluoksnį, sujungimų vietose 
NESTIPRIAI nušlifuokite 240 numerio 
švitriniu popieriumi / stiklo pluošto 
popieriumi. Tada padenkite dar 1–2 
sluoksniais a, laikydamiesi Nacionalinių 
gatavo apdoroto paviršiaus estetinių 
reikalavimų.
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Lubų plokštes montuokite šviesos kryptimi. Galima mon-
tuoti tiek skersai, tiek išilgai 300 mm skersmens lentjuosčių. 
Būkite atsargūs su plokščių profiliu. Surenkant profilius 
reikia patikrinti, ar jie nepažeisti ir ar neturi defektų. Apie 
plokščių defektus būtina pranešti prie jų montavimą. Jei 
sumontavus plokštes bus matyti defektai, pretenzijos nebe-
bus priimamos. Jei plokštė pažeidžiama montuojant arba 
sumontavus, ją reikia pakeisti nauja tol, kol neišdžiūvo klijai.
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Prieš pradėdami montavimo darbus paruoškite visą 
reikalingą įrangą.  Ilgesniems nei 8 m lubų paviršiams 
vieno kubinio metro išplėtimui reikalingas maž. 
1,5 mm papildomas tarpas. „Premium Ceiling“ plokštės 
montuojamos ant maž. 30 mm lentjuosčių arba tiesiai ant 
jau esančių lubų plokščių. Svarbu. „Forestia“ kreipiamieji 
bėgeliai ir pakalimo blokas specialiai pritaikyti  „Premium 
Ceiling“ plokščių profiliams.
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Atpjaukite ir pritvirtinkite kitą plokštę. Nepamirškite 
patepti klijais trumpojo profilio galo. Rekomenduojame 
naudoti PVA ar panašaus tipo klijus.
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Pakreipkite plokštes ir įspauskite profilį į vietą.
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„Forestia“ kreipiamuosius bėgelius privaloma naudoti 
pradedant nuo 2 plokštės. Siekiant optimalaus rezultato 
svarbu, kad plokštės būtų dedamos lygiai viena kitos 
atžvilgiu. Naudodami pakalimo bloką laikykite kreipiamąjį 
bėgelį profilyje, taip pastumdami plokštes arčiau viena kitos. 
(Elkitės atsargiai, kad naudojimo metu kreipiamasis bėgelis 
nenukristų.)
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Pamatuokite ir atpjaukite pirmąją plokštę (plokštė turi būti 
mažiausiai 550 mm pločio). Būkite atsargūs su plokščių 
profiliu. 
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Montuodami naudokite lubų atramas, skirtas plokštėms 
pakelti. Stengiantis nepažeisti profilių, kai plokštė įstatoma 
į vietą, būtina naudoti „Forestia“ pakalimo bloką. Šis 
pakalimo blokas pritaikytas plokščių profiliui. 

Atstumas tarp varžtų – 150 mm

member of

Šios gairės taikomos „Forestia Premium Ceiling“ montavimui. Pristatomos lubų plokštės yra 12 x 620 x 1 220 mm dydžio ir iš 4-ių pusių turi sukabinimo profilį. Svarbu! Elkitės su plokštėmis 
atsargiai, kad nepažeistumėte plokščių paviršiaus ir profilių. Iš gamyklos pristatomose „Forestia Premium Ceiling“ plokštėse yra 5–8 % drėgmės. Todėl labai svarbu, kad drėgmė pastate 
būtų kontroliuojama vėdinimu ir šildymu. Prieš montuojant „Forestia Premium Ceiling“, reikia užbaigti mūro ir gipso darbus. 
Dėl drėgmės pokyčių plokštės gali šiek tiek išsiplėsti arba susitraukti. Keičiantis santykiniam oro drėgniui nuo 30 iki 60 %, tikėtinas vidut. 1,0 mm/m pritvirtintų plokščių matmenų pokytis.
Naudojimo sritys
„Forestia Premium Ceiling“ galima tvirtinti ten, kur nereikalingos drėgmei atsparios medžiagos (1 klimato klasė). Montuoti galima ant abiejų lentjuosčių ir lubų. Labai svarbu, kad prieš 
tvirtinant pagrindas būtų lygus.
Transportavimas, sandėliavimas, naudojimas
Transportuojant ir sandėliuojant plokštės turi būti apsaugotos nuo drėgmės. Plokštės turi būti sandėliuojamos ant tvirto ir lygaus pagrindo, ant padėklo uždėjus 3–5 lentjuostes. Vienas ant 
kito sukrovus keletą padėklų, lentjuostės turi būti sulygiuotos tiesiai viena virš kitos. Plokštės turi būti laikomos patalpoje, leidžiant joms aklimatizuotis patalpos temperatūroje. Mažiausiai 
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