
Vertimas iš latvių kalbos 

 

 ĮRENGIMO NURODYMAI 

 

Prieš įrengimą: 

 

Pagrindas vidaus arba išorės patalpose turi būti išlygintas, lygus ir sausas. Dengiant ant jau 

esančio apatinio sluoksnio, prieš dengimą būtina patikrinti suderinamumą. 

Dėl temperatūros ir drėgmės lygio kaitos poveikio gumos plytelės gali nedaug susitraukti arba 

išsiplėsti. 

Gaminius ir klijus reikia laikyti švarioje, sausoje vietoje, kur temperatūra yra didesnė nei 10°C. 

Jei laikote patalpoje, kurioje temperatūra yra žemesnė nei 10°C, gumos plyteles ir klijus prieš 

įrengimą būtina palaikyti įrengimo vietoje, temperatūroje virš 10°C, ne mažiau nei dvi valandas. 

RUBRIG gaminius negalima laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose be juodos plėvelės, kuri 

saugo nuo UV spindulių. Rekomenduojami montavimo įrankiai: 

- Plieninė liniuotė 

- Didelėms apkrovoms skirtas pjovimo peilis su keičiamais ašmenimis 

- Ruletė arba liniuotė 

- Flomasteris (tirpstantis vandenyje) arba kreida ir t.t. 

- Rankinis pjūklas, metalo pjūklas arba juostinis pjūklas (su medienai skirtais ašmenimis).  

 

 
/pav./ 

 

/Tinkamas plytelių įrengimas su plastmasės kaišteliais/ 

 

Reikalavimai pagrindui 

Prieš montuojant plyteles rekomenduojame atlikti atidų pagrindo patikrinimą – priėmimą. 

Pastaba: montuojant plyteles vaikų žaidimo aikštelėje būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad 

apatinis sluoksnis gali sugerti vandenį. Plytelių apvadai turi būti lankstūs, tokie kaip ir RUBRIG 

gumos apvadai.  

 

Visi apatiniai sluoksniai turi būti gerai išimami ir įdedami, kad užtikrintumėte: 

1. Apatinio sluoksnio drenažą; 

2. Betono sluoksnio nesisluoksniavimą; 

3. Neįvyktų išsipūtimas dėl sušalimo / atitirpimo ar dėl nestabilaus pagrindo. 

Už apatinio sluoksnio stabilumą atsako tik montuotojas ir/arba savininkas. 

 

RUBRIG plytelėms būdingos puikios drenažo savybės. Apatinį sluoksnį reikia įrengti taip, kad 

būtų užtikrintas geras zonos drenažas arba paviršius būtų sumontuotas su pakankamu nuolydžiu, 

arba įrengus drenažo vamzdžius žemiausiuose konstrukcijos taškuose. 

 

Veikiant saulės spinduliams RUBRIG plytelių temperatūra gali tapti aukštesnė nei asfalto, kuris 

yra veikiamas tokių pačių aplinkybių, nes gumos gaminiai sugeria šilumą. Kad išvengtumėte 

galimo perkaitimo, RUBRIG gaminius reikia montuoti ir laikyti pavėsyje. 

 

Pagrindo įrengimas 

 



Įmonė „RUBRIG“ rekomenduoja prieš RUBRIG gaminių montavimą atlikti pagrindo 

patikrinimą – priėmimą. Rangovai privalo tiksliai laikytis toliau pateiktų nurodymų.  

Reikia nukasti esantį dirvožemį ne mažesniu nei 300 mm gyliu + montavimui numatytų plytelių 

storis. Jei tam skirtoje vietoje nėra pakraščių, sumontuokite RUBRIG gumos apvadus, kad 

užtikrintumėte saugias sąlygas žaidimams. 

RUBRIG plytelės yra lankstūs gaminiai su atviromis poromis. Gali būti, kad dėl oro sąlygų 

gaminių dydis gali pasikeisti. 

Jei iškilo klausimų dėl dirvožemio būklės ir savybių, ar dėl numatomos dirvožemio reakcijos, 

pasitarkite su dirvožemio mechanikos inžinieriumi. 

Kiekvieną sluoksnį sutankinkite specialiu įrenginiu iki 98% standarto Proktoro tankio. 

Įrengus paskutinį sluoksnį, pakartotinai patikrinkite paviršiaus lygumą, ištaisykite nelygias vietas 

tam skirta medžiaga. 

Visi pagrindai prieš montavimą turi būti lygūs, išlyginti ir sausi. 

Betono ar asfalto pagrindas turi būti be plyšių, dažų, nešvarumų, tepalų ir kitų paviršiaus teršalų. 

Būtina užtikrinti gerą zonos drenažą arba įrengti paviršių su pakankamu nuolydžiu, arba įrengti 

drenažo vamzdžius žemiausiuose konstrukcijos taškuose. 

     


