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Valymo instrukcijos 

Šiuolaikiniu patalpų valymu siekiama atsisakyti šlapio valymo pakeičiant jį kuo sausesniu valymu. 

Pavyzdžiui, naudojamos centralizuotai skalbiamos iš anksto impregnuotos šluostės bei plačiai 

taikomos specialios paskirties mašinos. Taip darbuotojams valymo darbas tampa efektyvesnis ir 

paprastesnis, be to, iki minimumo sumažinamas poveikis aplinkai. Naudojama mažiau cheminių 

valymo priemonių ir mažiau vandens. 

 

2016 m. birželio mėn. 

 

 

Bendrieji patarimai 

- Grindų dangas valykite reguliariai, nes tai efektyvesnis ir higieniškesnis priežiūros būdas nei periodinis intensyvus valymas. 

- Visada tiksliai laikykitės dozavimo instrukcijų. 

- Nedelsdami nušluostykite bet kokius nešvarumus ar išsipylusius riebalus, nes jie gali sugadinti paviršių. 

- Elastingoms grindų dangoms kenkia tirpikliai. 

- Juodos gumos ratukai ir guminės kojelės ant grindų dangos palieka žymes. Visoms kėdėms ir stalams turi būti naudojamos 

geros kokybės kojos. Kojų paminkštinimų iš veltinio nerekomenduojama naudoti komercinės paskirties patalpose. 

Pageidautina, kad būtų naudojamas plastikas. 

- Atminkite, kad šviesos spalvos reikalauja dažnesnio valymo. 

 
Išsaugojamoji priežiūra 

 
Kilimėlis prie įėjimo 

Apie 80 % paviršiaus nešvarumų, kuriuos reikia pašalinti, atkeliauja iš lauko. 

O 90 % šių nešvarumų galima išvengti naudojant efektyvius tinkamo dydžio kilimėlius prie 

įėjimo. Kuo mažiau nešvarumų atnešama per įėjimą, tuo mažiau priežiūros reikalauja grindys. 
 

Kasdienis ir reguliarus valymas 

 
 

„TopClean XP“ paviršiau 

apdorojimas 

 
Šluostymas sausa šluoste 

Sausa šluoste pašalinkite dulkes ir purvą.  

 
 

Valymas drėgna šluoste 

 
Siurbimas 

Taip pašalinamos dulkės ir neprikibę 

nešvarumai. Rekomenduojama didelėms 

patalpoms atliekant pirminį valymą. 
 
 

Kombinuotoji mašina su šepečiu 

 
„TopClean X-treme 

Performance“ paviršius yra 

sudarytas iš nuotraukos su 

PUR dangos tinkleliu, kuris 

sustiprintas 

aliuminio oksidu. Tai 
užtikrina labai gerą 

Naudokite šluostę, sudrėkintą vandeniu ar 
plovikliu 
. Labai svarbu, kad ant grindų dangos 

neliktų vandens arba nesusidarytų plėvelė. 

Grindys turėtų išdžiūti per 15–20 sek. 
 
 
 

Šlavimas rankomis 

Šepetys (su vidutinio kietumo šeriais). 
 
 
 
 
 

Dėmių šalinimas 

Dėmes išvalykite iškart. 

 Valymas pramonine mašina (didelių 
plotų). Naudokite skiestą neutralų ploviklį. 
Reguliuojamas 

greitis yra 300–500 aps./min. 

Naudokite nailoninį šepetį, ne baltą / rusvą 
šluostę! 

 
 

„Rotowash“ su šepečiais 

Užpurkškite praskiesto ploviklio ir nuplaukite 
vandeniu 

 vandeniu su plovikliu. 

atsparumą braižymusi ir 

labai lengvą, nebrangią 

priežiūrą – 

niekada nereikia naudoti 
vaško ar mastikos! 

 
 

Pirminis grindų dangos 
valymas 

 
Statybos darbų metu 

grindų dangą visada 

apsaugokite storu 

popieriumi arba statybiniu 

kartonu. 

Pakloję grindis visada 

nuvalykite naują 
Nuvalykite dėmę ranka naudodami baltą / raudoną nailoninę šluostę su neutralu plovikliu (tirpiklių 
negalima naudoti). 

Darbus pradėkite nuo išorinio krašto ir judėkite centro link. Tada išskalaukite švariu vandeniu ir 
nuvalykite. 

 
 

Periodinis valymas 

 
Nestipriai sutepta 

Stipriai sutepta
 

Valymas purškiant 

grindų dangą: nusiurbkite, 
nušluokite arba nušluostykite 
drėgna šluoste, kad 
pašalintumėte statybines 
dulkes ir neprikibusius 
nešvarumus. Kombinuotoji 
valymo / džiovinimo mašina su 
cilindriniais šepečiais labai 
efektyviai išvalo didelius 
grindų plotus. Naudokite 
ploviklį, kurio pH yra žemas 
(3–5). 

 
 
 
 
 
 

Prireikus 

Sumaišykite vandenį su neutraliu plovikliu 

specialiame bake. Tinkamas greitis yra 300–

500 aps./min. Rekomenduojama naudoti 

raudoną padą. 

Rotowash 

Valykite naudodami cilindrinę valymo 

mašiną (per mašiną purkškite vandeniu 

skiestą ploviklį). 

 

Sausas poliravimas Jei 

ARBA 

ARBA 

ARBA 



 

 

reikia sugrąžinti blizgesį, atlikite sausą poliravimą. Baltas / rusvas padas Tinkamas greitis yra 
500–1 000 aps./min. 
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