
VISPĀRĪGI IETEIKUMI
 Regulāri tīriet grīdas segumu, jo tas ir izdevīgāk un higiēniskāk, nekā retāka pamatīgākā tīrīšana.

 Vienmēr rūpīgi ievērojiet norādījumus par dozēšanu.

 Nekavējoties notīriet taukus vai izlikušu eļļu, jo tie var sabojāt virsmu.

 Šķīdinātāji sabojā elastīgas grīdas.

 Melni gumijas ritenīši un gumijas kājas var sabojāt grīdas seguma krāsu. Visām krēslu un galdu kājām

jābūt ar labas kvalitātes pamatnēm. Komercvidē netiek ieteiks izmantot filca pamatnes. Ieteicama cieta plastmasa.

 Atcerieties, ka gaišai krāsai nepieciešama biežāka tīrīšana.

Tīrīšanas un 
kopšanas 
instrukcijas

iD Click Ultimate
Luksusa vinila flīzes

PROFILAKTISKA KOPŠANA 
Paklājs pie ieejas. Apmēram 80% no virsmas piesārņojuma, kas jānotīra, tiek 

ienests no āra. Un 90% no šī piesārņojuma var novērst ar efektīvi un pareizi 

noteikta izmēra ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu iekļūst pa ieeju, jo mazākas ir 

uzkopšanas prasības.

IKDIENAS UN REGULĀRA TĪRĪŠANA 

Sausa uzslaucīšana ar birsti. Notīriet putekļus un netīrumus ar sausu birsti. 

VAI 

Sūkšana ar putekļu sūcēju. Lai notīrītu putekļus un vaļīgus netīrumus. Ieteicams 

lielām zonām un sākotnējai tīrīšanai

_________________________________________________________________ 

Mitrā uzslaucīšana ar birsti. Izmantojiet birsti, kas samitrināta ūdenī vai 

mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Svarīgi, lai ūdens nepaliek uz grīdas vai neveido 

plēvi. Grīdai jābūt sausai pēc apmēram 15-20 sekundēm.

.                          VAI 

Tīrīšana iekārta ar birsti (lielās zonas). Izmantojiet atšķaidītu neitrālu 

mazgāšanas līdzekli. Regulējamais ātrums 300-500rpm. Lietojiet neilona birsti, 

nevis balto/bēšo paliktni!

__________________________________________________________________

Manuāla uzslaucīšana ar birsti. Birste (ar vidējiem sariem).

.                          VAI 

Rotomazgāšana ar birstēm. Izsmidziniet atšķaidītu mazgāšanas līdzekli un tīriet 

ar ūdeni vai ūdeni + mazgāšanas līdzekli.

__________________________________________________________________

Traipu un plankumu notīrīšana. Nekavējoties notīriet traipus. Notīriet 

plankumus, izmantojot baltu/sarkanu neilona polsteri un neitrālu mazgāšanas 

līdzekli (nedrīkst izmantot šķīdinātājus). Tīriet no traipa ārpuses uz centru. 

Pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni un noslaukiet.

TopClean XP virsmas 

apstrāde balstīta uz foto 

tīklveida PUR 

pārklājuma, kas 

pastiprināts ar alumīnija 

oksīdu. Tas nodrošina 

ļoti labu pretestību 

noberzumiem un ļoti 

vienkāršu, lētu apkopi -

bez vaska, pulēšanas, 

uz mūžu!

Sākotnējā vietas 

tīrīšana

Vienmēr aizsargājiet 

grīdu ar biezu papīru vai 

cietu plāksni, kamēr tiek 

veikti celtniecības darbi.

Pēc ieklāšanas vienmēr 

notīriet jauno grīdu: 

sūciet, slaukiet vai 

izmazgājiet zonu, lai 

notīrītu celtniecības 

putekļus un netīrumus.

Kombinētais skrāpis/

žāvētājs ar 

cilindriskajām birstēm ir 

ļoti efektīvs, lai notīrītu 

lielas zonas. Izmantojiet 

mazgāšanas līdzekli ar 

zemu pH līmeni (3-5).



PERIODISKA TĪRĪŠANA 

Neliels piesārņojums: aerosola tīrīšana. Traukā sajauciet ūdeni un neitrālu 

mazgāšanas līdzekli. Piemērotais ātrums 300-500rpm. Ieteicams sarkanais 

polsteris.

Liels piesārņojums: Rotomazgāšana. Tīriet ar cilindrisko beržamo tīrīšanas 

iekārtu  (iekārta izsmidzina mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts ar ūdeni)                                 

JA NEPIECIEŠAMS 

Sausā pulēšana. Kad nepieciešams atjaunot virsmas spīdumu, veiciet sauso 

pulēšanu (balts-bēšs paliktnis). Apgriezieni: 500-1000 apgr./min

Ja Jums ir šaubas vai ja nepieciešami skaidrojumi, sazinieties 

ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.


