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RUBRIG gumijas flīžu 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. 
Produkts un līme 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). 
- Tīrīšanas līdzeklis Brenntag Ascal 115 (NEW) (M379) vai analogs produkts. 

 
 RUBRIG gumijas plākšņu ieklāšana, pamatnes sagatavošana veidojot laukumu jaunā vietā 

 
*Paaugstinātas slodzes zonās, piemēram, zem pievilkšanās stieņiem iesakam zem gumijas flīzēm ieklāt ģeotekstilu.  

 
RUBRIG gumijas plākšņu ieklāšana uz asfalta vai betona seguma 

 

RUBRIG gumijas plāksnes 

Šķembas, frakcija 2-8mm, H=50mm 

Šķembas, frakcija 0-32mm 
Min. H=160mm 
 

RUBRIG gumijas apmale 

Betona pēda 

RUBRIG gumijas apmale 

Betona pēda 

RUBRIG gumijas plāksnes 

Betona vai asfalta kārta – ūdens caurlaidīga 

Šķembas, frakcija 0-32mm 
Min. H=200mm 
 



 
 

 

/Pareiza flīžu uzstādīšana ar plastmasas tapiņām/ 

 

 

/Pareiza puzles veida flīžu uzstādīšanas shēma/ 
 

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. 

 
RUBRIG gumijas flīžu uzstādīšana iekštelpās 

Uzreiz pēc RUBRIG gumijas flīžu uzstādīšanas iekštelpās, ir jāveic pirmreizējā gumijas seguma 
tīrīšana. 
 
Svarīgi! 
Pirms gumijas seguma tīrīšanas, ar putekļu sūcēju ir jāsavāc putekļi un netīrumi no seguma. Lai 
notīrītu piekaltušus netīrumus, izmantojiet mitru lupatu. 
 
Pirmreizējā tīrīšana 
 

1. Spainī samaisiet ūdeni ar koncentrētu, viegli sārmainu grīdu tīrīšanas līdzekli Brentag 
Ascal 115 (NEW) (M379) vai analogu, atbilstoši ražotāja norādītajai instrukcijai.  

2. Uzklājiet šķīdumu uz gumijas grīdas, izmantojot slotu ar vidēja stipruma sariem.  
3.  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. Ja tas netiek izdarīts, virsma var būt slidena. 
5. Ļaujiet gumijas segumam pilnībā izžūt.


