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RUBSLICE gumijas plākšņu uzstādīšanas norādījumi 

Pamatnes sagatavošana 

Pirms uzstādīšanas pamatne ir pareizi jāsagatavo. RUBRIG RUBSLICE plāksnes var uzstādīt uz 
betona vai esošās grīdas, piemēram, koka. Pamatnei ir jābūt līdzenai, gludai un sausai. Lai iegūtu 
vislabāko rezultātu, jānovērš pat nelielas pamatnes līmeņa atšķirības. Pamatnes maksimālā 
novirze ir 4mm uz 2 garuma metriem. 

RUBSLICE plāksnes un līme ir jāglabā tīrā, sausā vietā, ar temperatūru virs 10°C. Temperatūras un 
mitruma līmeņa izmaiņu ietekmē gumijas flīzes var nedaudz sarauties vai izplesties. 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! 

Ieklāšanai nepieciešamie instrumenti: 
- metāla lineāls 
- nazis ar maināmu asmeni 
- mērlente 
- ūdenī šķīstošs marķieris vai krīts 
 
Līme 
RUBSLICE plāksnes pie pamatnes ir jālīmē ar divkomponentu poliuretāna līmi. RUBRIG 
rekomendē izmantot STAUF R105 līmi. 

 

Ieklāšanas norādījumi 
RUBSLICE plāksnes ir sapakotas uz paletēm ar augšējo pusi uz augšu, vienā uzstādīšanas virzienā. 
Neapgrieziet plāksnes otrādi un nemainiet uzstādīšanas virzienu! Virziena noteikšanai, katras 
paletes plātņu viena mala ir nomarķēta ar krāsainu līniju. 
Vieglākai uzstādīšanai, novelciet līnijas ar marķieri vai krītu. Ieklājiet RUBSLICE plāksnes vienā 
rindā gar marķēto līniju. Plāksnes ir jāieklāj ar nobīdi, skatīt zīmējumu zemāk. 
 

 
 



RUBSLICE kopšana pēc uzstādīšanas 

Uzreiz pēc RUBSLICE ieklāšanas ir jāveic seguma pirmreizējā tīrīšana. Ja ikdienas tīrīšana 
nenodrošina vēlamo rezultātu, var atkārtoti veikt RUBSLICE pirmreizējo tīrīšanu.   

 
Pirmreizējā tīrīšana:  

1. Pirms tīrīšanas uzsākšanas ar putekļu sūcēju ir jāsavāc putekļi un netīrumi no grīdas 
seguma.  

2. Samaisiet ūdeni ar koncentrētu, viegli sārmainu grīdu tīrīšanas līdzekli, atbilstoši ražotāja 

norādītajai instrukcijai.  

3. Šķīdumu uzklājiet uz gumijas seguma izsmidzinot vai ar lupatu. Ļaujiet šķīdumam dažas 

minūtes iedarboties.  

4. Pēc tam notīriet gumijas segumu ar tīru ūdeni un mikrošķiedras mopu tik reižu, cik 

nepieciešams, lai nomazgātu visus netīrumus.  

5. Ļaujiet gumijas segumam pilnībā izžūt.   

  

  

 

 


