UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI
Pirms uzstādīšanas:
Pamatnei iekštelpās vai ārpus telpām jābūt līdzenai, gludai un sausai. Uzstādot uz jau esoša
apakšslāņa, pirms uzstādīšanas ir jāpārbauda savietojamība.
Temperatūras un mitruma līmeņa izmaiņu ietekmē gumijas flīzes var nedaudz sarauties vai
izplesties.
Izstrādājums un līmes ir jāglabā tīrā, sausā vietā, kur temperatūra ir virs 10°C. Ja uzglabāšana
notiek telpā, kurā temperatūra ir zem 10°C, gumijas flīzes un līme pirms uzstādīšanas ir jānotur
uzstādīšanas vietā temperatūrā virs 10° vismaz divas stundas.
RUBRIG izstrādājumus nedrīkst glabāt tiešos saules staros bez melnas plēves,
kas pasargā no UV stariem. Ieteicamie rīki uzstādīšanai:
- Tērauda lineāls
- Lielai noslodzei paredzēts nazis griešanai ar maināmiem asmeņiem
- Mērlente vai mērlata
- Flomāsteri (ūdenī šķīstoši) vai krīts utt.
- Rokas zāģis, metālzāģis vai lentzāģis (ar kokam paredzētiem asmeņiem).

/Pareiza flīžu uzstādīšana ar plastmasas tapiņām/

Prasības pamatnei
Pirms flīžu uzstādīšanas ieteicams veikt rūpīgu pamatnes pārbaudi – pieņemšanu.
Piezīme: Jo īpaši, uzstādot flīzes bērnu rotaļu laukumos, ir jāņem vērā, ka apakšslānis var
uzsūkt ūdeni. Flīžu apmalēm jābūt elastīgām, tādām kā RUBRIG gumijas apmales.
Visi apakšslāņi ir rūpīgi jāizņem un jāuzstāda, lai nodrošinātu:
1. apakšslāņa drenāžu;
2. betona slāņu neatslāņošanos;
3. nepieļautu uzpūšanos sasalšanas/atkušanas rezultātā vai nestabilas pamatnes apstākļus.
Par apakšslāņa stabilizēšanu atbild tikai un vienīgi uzstādītājs un/vai īpašnieks.
RUBRIG flīzēm piemīt lieliskas drenāžas īpašības. Apakšslānis ir jāierīko tā, lai tiktu
nodrošināta laba zonas drenāža, vai nu virsmu ierīkojot ar pietiekami kritumu, vai
uzstādot drenāžas caurules konstrukcijas zemākajos punktos.
Tiešu saules staru ietekmē RUBRIG flīžu temperatūra var būt augstāka par asfaltu, kas tiek
pakļauts tādiem pašiem apstākļiem, jo gumijas izstrādājumi absorbē siltumu. Lai izvairītos no
iespējamās pārkaršanas, RUBRIG izstrādājumi ir jāuzstāda un jāglabā noēnotās vietās.
Pamatnes sagatavošana
Uzņēmums "RUBRIG" iesaka pirms RUBRIG izstrādājumu uzstādīšanas veikt pamatnes
pārbaudi - pieņemšanu. Būvuzņēmējam ir precīzi jāievēro turpmāk sniegtie norādījumi.
Jānorok esošā augsne vismaz 300 mm dziļumā + uzstādīšanai paredzēto flīžu biezums.
Ja atbilstošajā zonā nav apmaļu, uzstādiet RUBRIG gumijas apmales, lai nodrošinātu drošus
rotaļāšanās apstākļus.
RUBRIG flīzes ir elastīgi izstrādājumi ar atvērtām porām. Ir iespējams, ka laikapstākļu
ietekmē izstrādājumu izmēri var mainīties.
Ja radušies jautājumi par augsnes stāvokli un īpašībām, vai par paredzamo augsnes
reakciju, konsultējieties ar augsnes mehānikas inženieri.
Noblietējiet katru slāni ar vibroblieti līdz 98% no standarta Proktora blīvuma.
Pēc pēdējā slāņa ierīkošanas atkārtoti pārbaudiet virsmas līdzenumu, izlabojiet nelīdzenās
vietas ar piemērotu materiālu.
Visām pamatnēm pirms uzstādīšanas ir jābūt līdzenām, gludām uz sausām.
Betona un asfalta pamatnēm jābūt bez plaisām, krāsas, netīrumiem, eļļām vai citiem virsmas
piesārņojumiem.
Jānodrošina laba zonas drenāža, vai nu virsmu ierīkojot ar pietiekami kritumu, vai ierīkojot
drenāžas caurules zonas zemākajos punktos.

