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Kārtējā/ikdienas kopšana apvieno tīrīšanu ar putekļsūcēju un traipu tīrīšanu, ko pēc vajadzības veic ēkas dažādās zonās.

Efektīva tīrīšana ar putekļsūcēju ir nozīmīga pareizas kopšanas programmas daļa, lai līdz minimumam samazinātu piesārņošanu ar 
netīrumiem. Netīrumu barjeru zonas un intensīvas kustības zonas, piemēram, foajē un gaiteņi, ir katru dienu intensīvi jātīra, izmantojot 
putekļsūcējus. Citās zonās, piemēram, biroju un apspriežu telpās, uzkopšanu ar putekļsūcēju var veikt katru dienu, balstoties uz 
vizuālas pārbaudes rezultātiem, bet vispārēju uzkopšanu — vismaz reizi nedēļā. Lai panāktu labāku rezultātu, kompānija Tarkett iesaka 
izmantot jaudīgus vertikālos putekļsūcējus ar slaucīšanas funkciju un efektīvus, tīrus filtrus.

Piezīme. Adatotu šķiedru izstrādājumu, piemēram, Desso Lita, garšķiedras un poliestera paklāju, kā arī vilnas cilpu paklāju tīrīšanu 
ieteicams veikt, izmantojot tikai putekļsūcēju sūkšanas funkciju.

Lai uzturētu labu paklāja izskatu, papildus apstrādei ar putekļsūcēju regulāri jāiztīra traipi. Ideālā gadījumā traipi 
jāiztīra nekavējoties, lai nepieļautu to fiksēšanos. Lielāko daļu traipu (uz ūdens bāzes) var iztīrīt ar tīru baltu lupatu 
un remdenu ūdeni, pēc izžūšanas paklājs, iespējams, jāapstrādā ar piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli. Vispirms ir 
jāsavāc  liekais mitrums (no ārpuses); jāizvairās no beršanas un pārmērīgas ūdens lietošanas. Sakaltušus un vecus 
traipus vispirms var apstrādāt ar neasu priekšmetu (piemēram, karoti) un pēc tam ar putekļsūcēju savākt 
sakaltušos pārpalikumus. Citi traipi (uz eļļas bāzes) un košļājamā gumija jāapstrādā ar piemērotu paklāju 
tīrīšanas līdzekli.

1    KĀRTĒJĀ/IKDIENAS KOPŠANA

Pareiza kopšanas programma pozitīvi ietekmē grīdas paklāja izskatu un kalpošanas laiku, tādējādi saglabājot, uzturot un pagarinot jūsu investīciju 
kalpošanas laiku. Tomēr visefektīvākās tīrīšanas metodes noteikšana un īstenošana nav vienīgais pareizas kopšanas programmas aspekts. Viens 
no profilakses pasākumiem ir pietiekami garu netīrumu barjeru zonu, kas sākas ēkas ārpusē (piemēram, Desso Protect) un nodrošina skrāpēšanas 
un absorbēšanas efektu, uzstādīšana pie visām ieejām. Tas ir svarīgi, lai atstātu netīrumus ārpusē. Cits svarīgs profilakses pasākums ir pareizu 
izstrādājumu, to krāsas, raksta un konstrukcijas izvēle visām jūsu ēkas daļām. 

Kompānija Tarkett iesaka tālāk aprakstīto trīs posmu kopšanas programmu — kārtējo/ikdienas kopšanu, periodisko kopšanu un dziļo tīrīšanu. 

Kopšanas biežums ir atkarīgs no paklāja krāsas, lietošanas intensitātes, zonas un reprezentācijas pakāpes.

PROFILAKSES PASĀKUMI

1
Kārtējā/ikdienas kopšana
Definēt programmu / apmācības / 
produktus 
Katru dienu – katru nedēļu
(Vertikāli) tīrīšana ar putekļsūcēju
Plankumu un traipu tīrīšana

2
Periodiskā kopšana
Definēt izstrādājumu / metodi
1-2 reizes gadā
Konsultējoties ar speciālistu atbilstoši 
kopšanas programmai

3
Dziļā tīrīšana
Konsultējoties ar speciālistu atbilstoši 
kopšanas programmai



Kā jau iepriekš minēts, parastos traipus (uz ūdens bāzes) var iztīrīt ar tīru, baltu (kokvilnas) lupatu vai absorbējošu papīru (neapdrukātu) un remdenu ūdeni. 
Citi traipi (uz eļļas bāzes) jāapstrādā ar piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli. Traipus vienmēr ieteicams iztīrīt pēc iespējas ātrāk, ievērojot uz tīrīšanas līdzekļa 
iepakojuma sniegtās instrukcijas un izmēģinot to mazāk redzamā vietā. Visos gadījumos pēc izžūšanas apstrāde ir jāatkārto, lai pilnībā iztīrītu traipus 
(vienmēr izvairieties no pārmērīgas beršanas). Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar kompāniju Tarkett un/vai partneriem, kas 
nodarbojas ar paklāju kopšanu.

PARASTIE TRAIPI

Kafija/tēja/gāzētie dzērieni/vīns
Vispirms ar tīru baltu (kokvilnas) lupatu vai absorbējošu papīru savāciet 
lieko mitrumu, cik vien tas iespējams. Paņemiet citu baltu lupatu, 
samērcējiet to remdenā ūdenī un iztīriet atlikušo traipu daļu no ārpuses 
(izvairieties no berzēšanas un pārmērīgas ūdens izmantošanas). Ļaujiet 
paklājam pilnībā izžūt un, ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru 
(iespējams, izmantojot piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli).

Pārtika/augļi
Iztīriet visus pārpalikumus ar karoti (vai tamlīdzīgu neasu priekšmetu) un 
izpildiet kafijas/tējas/gāzēto dzērienu/vīna traipu tīrīšanas instrukcijas. Ja 
traips nav izzudis, procedūru var atkārtot, izmantojot piemērotu paklāju 
tīrīšanas līdzekli.

Košļājamā gumija
Lai panāktu vislabāko rezultātu, izmantojiet speciālo košļājamās gumijas 
tīrīšanas līdzekli. Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma sniegtās instrukcijas.

Toneris/krāsa/līme
Vispirms ar karoti (vai ko tamlīdzīgu) notīriet visas traipa sausās daļas. 
Atlikušā traipa tīrīšanai izmantojiet piemērotu paklāju traipu tīrīšanas 
līdzekli un tīru baltu lupatu.

Piezīme. Traipu tīrīšanas līdzekļus uz 
šķīduma bāzes nekādā gadījumā nelietojiet 
tieši uz paklāja virsmas. Tas var izraisīt 
paklāja daļu izšķīšanu. Vienmēr uzklājiet 
tos uz baltas lupatas!

Asinis/urīns
Līdzīgi kā kafijas/tējas/gāzēto dzērienu/
vīna traipi.

Periodisko kopšanu veic, kad ikdienas kopšana vairs nenodrošina vēlamo rezultātu, un to vēlams uzticēt speciālistam.
Atkarībā no ēkas un tajā esošo dažādo zonu konkrētajām vajadzībām periodisko apkopi parasti veic 1 vai 2 reizes gadā. No daudzajām pieejamajām 
tīrīšanas metodēm Tarkett iesaka izvēlēties divas: kristālu sauso tīrīšanu un sauso sastāvu tīrīšanu. Pārliecinieties, ka izmantojamais produkts nerada 
atkārtotu traipa veidošanos. Pirms šo metožu izmantošanas vienmēr apstrādājiet virsmu ar putekļsūcēju.

Kristālu sausās tīrīšanas (iekapsulēšanas) metode ir procedūra ar zemu mitruma līmeni, kas ietver iekapsulējoša šķīduma izsmidzināšanu uz grīdas, tā 
maigu iestrādi paklājā ar birsti un rūpīgu tīrīšanu ar putekļsūcēju pēc aptuveni stundu ilgas žūšanas. Kristāli efektīvi iekapsulē visus netīrumus, ko pēc tam 
var savākt ar putekļsūcēju. Galvenais ieguvums, ko sniedz šī metode, ir pastāvīga piekļuve apstrādājamai telpai vai zonai, samazināts apstrādes laiks un 
bezkrāsaini atlikumi (ja ir). Lai iegūtu vislabāko rezultātu, ļoti svarīgi ir izmantot pareizos kristālus.

Sausā sastāva tīrīšanas metode ir līdzīga kristālu sausajai tīrīšanai, izņemot dažas atšķirības: sausais pulveris (tas var būt mitrs) tiek izkaisīts uz paklāja un 
mehāniski ar birsti ieberzēts paklājā. Tā kā pārpalikumi (pulveris un netīrumi) ir bezkrāsaini, papildu uzmanība jāpievērš tam, lai tie tiktu pilnībā savākti. Šī 
metode nav piemērota adatotiem grīdas segumiem (Desso Forto), kušķu tehnoloģijas grīdas segumiem (Desso Trace/Verso/Visions of) un augstu apcirptiem 
izstrādājumiem (Desso Twist).Šādiem izstrādājumiem Tarkett iesaka izmantot kristālu sausās tīrīšanas metodi. Izmantojot sausā sastāva tīrīšanas metodi, 
kopšanas procedūras laikā joprojām varat lietot telpu.
Izmantojot vienu vai otru metodi, noteikti vispirms izmēģiniet līdzekli kādā 
apslēptā laukumā, lai pārliecinātos par paklāja krāsu noturīgumu.

Piezīme. Adatotiem šķiedras izstrādājumiem, piemēram, Desso Lita, vienīgā 
ieteicamā tīrīšanas procedūra ir karsta ūdens ekstrakcija (skatīt 3. sadaļu).

2   PERIODISKĀ KOPŠANA



Pareiza ikdienas kopšana, ko veic katru dienu vai ik nedēļu un ko papildina periodiskā kopšana, ilgstoši nodrošinās jūsu grīdas seguma estētisku izskatu 
un labu kalpošanu. Jo labāk izstrādāts un īstenots ir kopšanas plāns, jo ilgāks būs šis periods. Tomēr laika gaitā dziļi paklāja šķiedrās var sakrāties 
piesārņojums, un tad ir nepieciešama atjaunojošā kopšana, kas jāveic speciālistam. Tā jāveic, konsultējoties ar speciālistu, atbilstoši kopšanas plānam. 
Tarkett iesaka paklāju dziļajai tīrīšanai izmantot ūdens ekstrakcijas metodi. Pirms tās obligāti jāveic intensīva apstrāde ar putekļsūcēju un pēc iespējas 
jāveic traipu tīrīšana vai to sagatavošana tīrīšanai.

Karstā ūdens ekstrakcijas metode ir dziļās tīrīšanas metode, izmantojot iepriekšēju smidzināšanu un speciālu aparātu. 
Kad paklāja virsma ir apstrādāta ar putekļsūcēju, uz piesārņotā paklāja virsmas izsmidzina piemērotu tīrīšanas līdzekli. 
Pēc tam aparāts dziļi paklājā injicē siltu tīru ūdeni, lai atdalītu netīrumus, un, izmantojot iebūvēto sūkšanas sistēmu, 
savāc ūdens un tīrīšanas līdzekļa radīto netīrumu maisījumu un pēc tam noskalo paklāja virsmu. Šī kombinācija ir 
visefektīvākā metode. Tā nodrošina vairāk laika ķīmiskajai iedarbībai un tīrīšanas līdzekļa ķimikāliju neitralizēšanu 
skalošanas procesā. Lai izvairītos no pārmērīgas paklāja samērcēšanas, ir ļoti svarīgi neizmantot pārmērīgu ūdens 
daudzumu. Tādēļ šāda veida tīrīšanu ir ieteicams uzticēt specializētam (paklāju) tīrīšanas uzņēmumam. Turklāt, pirms 
atsākat lietot grīdu, ir ļoti svarīgi ļaut tai pietiekami ilgi izžūt (parasti 1-2 dienas).

DZIĻĀ TĪRĪŠANA

Iepriekš aprakstītais kopšanas plāns ietver arī Tarkett ieteikumus. Taču mēs saprotam, ka faktiskā kopšanas programma ir atkarīga arī no konkrētās ēkas 
vajadzībām. Lai nodrošinātu optimālu estētisko izskatu un paklāju veiktspēju, ir svarīgi definēt pareizu kopšanas plānu, kas ietver konkrētu informāciju par 
metodēm, biežumu un ēkas zonām, balstoties konkrētiem atrašanās vietas un grīdas seguma raksturlielumiem. Kompānija Tarkett un/vai jūsu kopšanas 
partneris sniegs nepieciešamo atbalstu.

3

JŪSU RĪCĪBĀ

Kompānija Tarkett ievēro Cradle to Cradle® principu, proti, tā izstrādā un ražo savu produkciju tā, lai atstātu pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
labklājību un lai to būtu iespējams izjaukt un atkārtoti pārstrādāt. Tā ir arī izvirzījusi mērķi palielināt no atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas 
izmantošanu, atbildīgi pārvaldot ūdens resursus un attīstot atkārtotas pārstrādāšanas iespējas. Tādēļ mūsu paklāji ir kas vairāk nekā tikai izstrādājums; tie 
ir pakalpojums, kas pasauli var padarīt labāku. Kopšana ir šī pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa, un tādēļ kopšanas programmā ir jāievieš C2C principi, 
definējot metodes, instrumentus un tīrīšanas līdzekļus. Papildus tam tīra vide pozitīvi ietekmē lietotāju veselību un labklājību.

Kopšanas programmas galveno daļu veido tīrīšana ar putekļsūcēju un traipu tīrīšana, izmantojot ūdeni; šeit ir rūpīgi jāapsver enerģijas un ūdens 
izmantošana. Gadījumos, kad ir jātīra specifiski traipi (piemēram, eļļaini traipi, košļājamā gumija) un jāveic gan periodiskā kopšana, gan dziļā tīrīšana, ir 
svarīgi izmantot pareizus paklāja tīrīšanas līdzekļus. Tas cita starpā ietver arī ķīmisko sastāvu un iedarbību uz kopšanas personālu un lietotājiem, kā arī 
pārpalikumu daudzumu paklājā. Periodiskās kopšanas priekšrocība, salīdzinot ar dziļo tīrīšanu, ir tā, ka tīrīšanas līdzekļi un netīrumi savu ceļu nebeidz 
kopējās ūdens plūsmās. Citi darbarīki, piemēram, dziļā tīrīšanas aparāti jāizvērtē pēc to enerģijas, ūdens un tīrīšanas līdzekļu patēriņa, kas var nonākt 
kopējās ūdens tilpnēs. Lēmums par šādu izstrādājumu un darbarīku izmantošanu jāpieņem, vadoties pēc šiem kritērijiem, to efektivitātes, tīrot un uzturot 
paklājus.

Kopšanas programmas darbība un tīrīšanas līdzekļu izmantošana ir noteicošais faktors, kas ietekmē paklāja stāvokli pēc tā darbmūža beigām un tādējādi 
arī iespējamās izvēles saistībā ar izstrādājuma utilizēšanu vai atkārtotu izmantošanu Desso’s Take Back™ programmas ietvaros. Paklājā esošo netīrumu 
un pārpalikumu daudzums nosaka dažādās atkārtotas pārstrādes plūsmās ievadāmo materiālu kvalitāti.

Programmas īstenošanas procesa ietvaros Tarkett pastāvīgi pēta alternatīvos tīrīšanas līdzekļus un 
darbarīkus, lai tie atbilstu Cradle-Cradle® stratēģijai un nodrošinātu paklāju tīrīšanas un uzturēšanas 
veiktspēju. Tālāk sniegti dažu ieteicamo izstrādājumu apraksti.

 KOPŠANA UN CRADLE TO CRADLE®



Paklāju tīrīšanai un kopšanai ir pieejams plašs mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu klāsts. Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, lai uzzinātu par 
izstrādājumiem, kas atbilst Cradle to Cradle® filozofijai, kā arī grīdas paklāju segumu tīrīšanas un kopšanas darbību standartiem, piemēram:
Vertikālie putekļsūcēji: Sebo (piemēram, Dart 2), Lindhaus (piemēram, RX eco Force un Windsor (piemēram, Sensor S2 Hepa) vai līdzvērtīgi. 
Vakuumfiltri: Hepa, S klases vai līdzvērtīgi.
Traipu tīrīšana: tā kā ražotāji allaž tiecas padarīt savus izstrādājumus videi draudzīgus, pastāvīgi mainās traipu tīrīšanas līdzekļu 
piedāvājums, tāpēc lūdzam sazinieties ar arkett pārstāvi.
Kārtējai/ikdienas kopšana ir svarīgi, lai jūsu rīcībā būtu tīrīšanas līdzekļi ūdenī šķīstošu (kafijas, tējas, vīna u. tml.) traipu tīrīšanai
un traipu uz eļļas bāzes (ziedes, krāsas u. tml.) traipu tīrīšanai, kā arī nepieciešamais baltu (kokvilnas) lupatu krājums.

Tomēr dažus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus nevajadzētu izmantot, jo tie neatbilst Cradle to Cradle® standartiem vai kaitīgi 
ietekmē paklāju grīdas seguma vizuālo izskatu un veiktspēju:

•  Balinātājs (vai balinoši līdzekļi)
•  Izstrādājumi, kuru pH līmenis ir zemāks par 5 vai augstāks par 8
•  Ziepes
• Trihloretilēna (vai trihloretilēnu saturoši) produkti
 
Lai panāktu vislabāko rezultātu, ievērojiet uz iepakojuma sniegtās instrukcijas. Tāpat ir svarīgi 
tīrīšanas līdzekļus vispirms izmēģināt slēptā laukumā, lai noteiktu grīdas seguma krāsas noturību. 
Ja rodas jautājumi vai ir nepieciešama palīdzība, lūdzam sazināties ar Tarkett un/vai jūsu 
kopšanas partneri. 

MAZGĀŠANAS UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI




