
 

Pārslu klājumu „Peran floor flakes”  izveides 

INSTRUKCIJA 
Virsmas sagatavošana: 
Virsmai pirms klājuma izveides jābūt tīrai, sausai. Virsmu pārslīpē ar smilšpapīru vai akmens disku, vai betona 

slīpmašīnu un dimanta disku līdz cietam betonam. Ja betona pamatnē ir kādi defekti (robi un plaisas), tos 

špaktelē ar ātri žustošu cementbāzes grīdas špakteļmasu „Schonox PL” vai “Schonox RR”. 

Gruntēšana 
Nepieciešamie materiāli:  
Flowseal EPW glossy (A+B – ievērojot norādītās attiecības!) [patēriņš 0.2kg/m

2
]  

Epoksīda Flowseal EPW glossy A komponenti pievieno B komponentei, pēc tam pievieno ūdeni (gruntējot 
epoksīdam var pievienot līdz 10% ūdens) un sajauc ar mikseri ar zemiem apgriezieniem tā, lai nerastos gaisa 

burbulīši. Epoksīds tiek uzklāts ar veltnīti vai otu (patēriņš 0.2kg/m
2
). 

Epoksīda grunts izstrādes laiks: 20-40 minūtes (atkarībā no temperatūras). 

 

Pēc 12h (20 °C) var klāt nākamo kārtu. 

 

Pamatslānis 
Nepieciešamie materiāli: 
Flowseal EPW glossy (A+B – ievērojot norādītās attiecības!) [patēriņš 0.2kg/m

2
]  

Dekoratīvās pārslas [patēriņš  0.5 kg/m
2
] 

Epoksīda Flowseal EPW glossy A komponenti pievieno B komponentei un sajauc ar mikseri ar zemiem 

apgriezieniem tā, lai nerastos gaisa burbulīši. Ņem tādu materiāla daudzumu, lai paspētu to izstrādāt un materiāls 
neietu zudumā. Epoksīds tiek uzklāts ar veltnīti vai otu (patēriņš  0.2kg/m

2). Kamēr epoksīds ir svaigs, tiek 

uzmestas PVA pārslas tā, lai tās pilnībā nosedz virsmu. Ja klājums tiek veidots kāpnēm, ērtībai iesakām klājuma 
pamatslāni veidot ik pa četriem pakāpieniem - četrus pakāpienus pārklāj ar epoksīdu, pēc tam uzreiz tos nokaisa 

ar pārslām. Šādi jāvirzās no augšas uz leju.  

Epoksīda izstrādes laiks: 20-40 minūtes (atkarībā no temperatūras). 

 

Nākamajā dienā pēc klājuma izveides virsmu kārtīgi izslauka vai nosūc ar putekļusūcēju, lai savāktu 

nepielipušās pārslas. Klājumu viegli pārslīpē ar smilšpapīru (P100 vai P120) un vēlreiz kārtīgi noslauka 

vai nosūc ar putekļusūcēju.  

 

Klājuma nostiprināšana 
Nepieciešamie materiāli: 
Peran STC (A+B – ievērojot norādītās attiecības!)  [patēriņš 0.3-0.4kg/m

2
]  

Epoksīda Peran B komponenti pielej A komponentei, un sajauc ar mikseri ar zemiem apgriezieniem tā, lai 

nerastos gaisa burbulīši. Ņem tādu materiāla daudzumu, lai paspētu to izstrādāt un materiāls neietu zudumā. 
Caurspīdīgais epoksīds tiek  vienmērīgi uzklāts ar veltnīti vai otu.  
Caurspīdīgā epoksīda izstrādes laiks: 20-30 minūtes. 

 

Nākamajā dienā pēc klājuma nostiprināšanas to viegli pārslīpē ar smilšpapīru (P100) un tad kārtīgi 

noslauka vai nosūc ar putekļusūcēju.  
 

Klājuma nostiprināšana (2.kārta) 
Nepieciešamie materiāli: 
Peran STC (A+B ievērojot norādītās attiecības!)  [patēriņš 0.2-0.3kg/m

2
]  

Epoksīda Peran STC B komponenti pielej A komponentei, un sajauc ar mikseri ar zemiem apgriezieniem tā, lai 

nerastos gaisa burbulīši. Ņem tādu materiāla daudzumu, lai paspētu to izstrādāt un materiāls neietu zudumā. 
Caurspīdīgais epoksīds tiek  vienmērīgu uzklāts ar veltnīti vai otu.  
Caurspīdīgā epoksīda izstrādes laiks: 20-30 minūtes. 

  



 

Standarta krāsu piedāvājums 
 

 

 
Dabā krāsas var atšķirties no attēlā redzamajām. 

Pieejamas arī vienkrāsainas PVA pārslas. 

 

Epoksīda Flowseal EPW tonim jābūt iespējami līdzīgam PVA pārslu pamattonim! 

 

 

 


