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MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Klojimo rekomendacija

Grindinys - tai puikus ir praktiškas pasirinkimas tiek visuomeninėse erdvėse, tiek prie gyvenamųjų namų. Galimi 
skirtingi dydžiai bei platus spalvų pasirinkimas. Nėra nieko lengvesnio už savo asmeninės oazės sukūrimą. Grindi-
nio trinkeles ar plyteles lengva kloti, tačiau daug dėmesio reikia skirti pagrindų paruošimui. Tai pats svarbiausias 
etapas.
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Grindinio trinkelių ir plytelių pasirinkimas iš la-
bai plataus asortimento kartais gali būti paprastas, 
bet kartais ir neapsakomai sudėtingas procesas. 
Forma, dydis, spalva, kaina ir galimos kombina-
cijos – tai tik keli faktoriai, kurie labai svarbūs 
prieš priimant galutinį sprendimą. Benders daro 
viską, kad jūsų pasirinkimas būtų pats geriausias, 
jums tereikia atsižvelgti į: funkcionalumą, asme-
ninius poreikius, namo išorę ir bendrą aplinkos 
vaizdą.
Prieš pradedant kloti grindinio trinkeles ar ply-
teles, jums reikėtų pasiskaičiuoti planuojamą 
dengti plotą visose reikalingose vietose. 
Atminkite, kad pagrindų paruošimas  yra pati 
svarbiausia grindinio klojimo dalis. Šiuo klau-
simu jums gali padėti landšafto specialistas arba 
rangovas. Jei užtenka tik konsultacijos apie darbų 
atlikimo eigą, mes pateikiame rekomendacijas. 
Taip pat patariame panaudoti siūlių užpildą tarp 
trinkelių ar plytelių. Jis sumažina tikimybę, kad 
pradės augti piktžolės ir bus užtikrintas paviršiaus 
ilgaamžiškumas, stabilumas bei patvarumas.

Naudoti:
1.  Išmatuokite ir pažymėkite klojamo ploto ri-
bas kuoleliais. Atminkite, kad grindinio trinke-
les ar plyteles privalote iškloti  apie 10-20 mm 
aukščiau bendro aukščio, nes  laikui bėgant 
trinkelės susmegs.
2.  Laiptų pakopoms, takeliams, terasoms, 
pavėsinėms ir panašiems plotams trinkeles klo-
kite nukasę apie 250mm grunto sluoksnį, o 
važiuojamojoje kiemo dalyje apie 350 mm.
3.  Nukastą ploto pagrindą išklokite geotekstile, 
kuri neleis žemei susimaišyti su pagrindo užpildu.
4.  Ant geotekstilės paskleiskite pagrindo sluoksnį 
iš žvirgždo (0 – 32 mm frakcija). Norint gerai 
sutankinti pagrindą, naudokite vibroplokštę. 
Ištisinis pagrindo sluoksnis turi būti lygus, gerai 
sutrombuotas ir suformuotas toks pat nuolydis, 
kaip numatomas iškloto paviršiaus. Iškasto ploto 
gylis turi būti apskaičiuotas taip, kad be ištisinio 
pagrindo sluoksnio dar tilptų 30 mm atsijų 
išlyginamasis sluoksnis (frakcija 0-4mm) ir grin-
dinio trinkelės ar plytelės.
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5.  Toliau tolygiai paskleiskite 30 mm atsijų 
sluoksnį. Šį sluoksnį trombuokite vieną kartą. 
Išyginimui naudokite  2 – 3 m ilgio geležinius 
vamzdžius ar medžio bruseliu. Jų pagalba 
išgaukite reikiamą aukštį ir nuolydį. Jei reikia, 
sluoksnį koreguokite,  t.y. pašalinkite medžiagos 
perteklių arba užpildykite sluoksnį medžiaga, 
kur jos trūksta.
6.  ) Klokite grindinio trinkeles ar plyteles 
atsižvelgdami į jų formą ar rekomenduojamą 
raštą. Jei reikia trinkeles ar plyteles nupjauti, 
palikite mažiausiai apie trečdalį. Jei reikalingi 
dar trumpesni trinkelės ar plytelės galai, pat-
rumpinkite dvi šalia esančias trinkeles ar plyte-
les. Taip gausite reikiamą ilgį ir gražesnį vaizdą. 
Stabilumui užtikrinti naudokite Benders borte-
lius. Jei tam tikrose vietose bus didelis spaudi-
mas (automobilių eismas), bortelius patariama 
įbetonuoti.

7.  Atsargiai užpildykite sujungimus/siūles su 
Benders 0 – 2 mm užpildu su arba be kietiklio.
8.  Lengvai suvibruokite pabaigtą kloti paviršių 
su vibro plokšte, kuri turi guminį padą. Kad 
išvengti grindinio pažeidimų, būtinai pasipilkite 
smėlio.
9.  Užpildykite visus sujungimus/siūles ir švariai 
nušluokite grindinį. Grindinio trinkelėms ir 
plytelėms gaminti naudojamos natūralios gam-
tos medžiagos. Priklausomai nuo pagaminimo 
partijos/datos, gali nežymiai skirtis spalva ar 
paviršiaus struktūra. Taip pat gali pasitaikyti kitų 
natūralių skirtumų. Tai suteikia gaminiams unik-
alumo ir charakteringos išvaizdos. Norint išgauti 
geriausią vaizdą ir išvengti spalvų skirtumo, klo-
kite grindinį imant gaminius iš skirtingų palečių.

Įbetonuokite bortelius didelių 
apkrovų vietose.

Visada formuokite nuolydį 
apie 2 cm į vieną metrą.

Nenaudokite mažesnės negu 
1/3 trinkelės ar plytelės.

Pilnai užpildykite grindinio 
siūles. 

Periodiškai papildykite.

Darbams atlikti reikalingi įrankiai:
Kastuvas, gulsčiukas, mediniai tašeliai, šluota, guminis plaktukas, kampinis šlifuoklis, pjūklas, 
grėblys, liniuotė ir vibro plokštė.

Dėmesio! Aukščiau pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio esant 
stabiliam gruntui ir neturėtų būti suprantama kaip išsamūs techniniai 
brėžiniai. Gali prireikti atlikti geologinius žemės tyrimus, tam kad įvertinti 
papildomo pagrindo įrengimą.

Dėmesio! Pjaunant trinkeles ar plyteles, būtina dėvėti 
pirštines, apsauginius akinius, ausines ir naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones !   


