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KOKS

CIETĀ VASKA EĻĻAS PĀRKLĀJUMS
KOPŠANA UN UZTURĒŠANA

Lai aizsargātu Jūsu koka grīdu, kas ir pārklāta ar cietā vaska eļļu, kā arī novērstu 
tās novecošanos, Tarkett iesaka izmantot šādus kopšanas un uzturēšanas 
līdzekļus:

Apkope
• Izsūciet netīrumus ar putekļu sūcēju vai sausu mikrošķiedras mopu.

• Rūpīgākai un maigākai tīrīšanai izmantojiet Bioclean līdzekli grīdām, kas 
apstrādātas ar cietā vaska eļļu (87921230), sajaucot to ar ūdeni. 

• Sekojiet līdzi, lai izlijušais vīns, kafija, krāsa u.c. nepaliktu uz grīdas, 
uzreiz noslauciet šļakatas.

Atsvaidzināšana
• Iztīriet grīdu, kā aprakstīts iepriekš.

• Uzklājiet plānu kārtu atsvaidzinātāja ”Refresher” grīdām, kas apstrādā-
tas ar cietā vaska eļļu (8792209), sniedzot ilgstošu aizsardzību ar lielisku 
traipu atgrūšanu. Balto grīdu apkopei  iesakam izmantot  Osmo ”Liquid Wax 
Cleaner White” (3087).
 
•    ”Refresher” līdzeklim piemīt teicama tīrīšanas īpašības. Sk. tabulu nāka-
majā lappusē, lai saņemtu padomu.

Jauna apstrāde 
• Kad vietai ir nepieciešama pielabošana vai ieeļļošana, izmantojiet Osmo 
”Polyx®-oil” (3062).

Apturiet netīrumus pie ieejas  
Apturiet netīrumus pie ieejas ar efektīvu paklāju sistēmu. Jo vairāk netīrumu paliek pie durvīm, jo mazāk jātīra 
iekštelpās. Lūdzam ņemt vērā, ka smiltis var saskrāpēt un sabojāt grīdas.

Iekštelpu klimats
Pareizs iekštelpu klimats un gaisa mitrums ir svarīgi faktori, pretējā gadījumā koka grīdas var mainīt formu 
vairāk, nekā tas ir paredzēts.
Jums ir jāpievērš tam īpaša uzmanība jaunajās ēkās. Mitrums ēkas konstrukcijā un normāls mitrums vasarās 
prasa labu ventilāciju, un, iespējams, apkuri. Relatīvam gaisa mitrumam telpās vajadzētu būt 30-60% RH. Ap-
kures sezonas laikā tas reizēm var kļūt pārāk sauss (mazāk nekā 30% RH). Tādā gadījumā mēs iesakām izmantot 
gaisa mitrinātājus.

Ļoti netīra virsma
• Cietām vietām un ļoti netīrām virsmām izmantojiet OSMO ”Intensīvs 
tīrītājs” (8019).



UZMANĪBU!
Pastāv pašaizdegšanās risks, ja naftas produkti nokļūst saskarsmē ar tekstilizstrādājumiem. Eļļainās 
lupatas nekavējoties jāiemērcē ūdenī vai jāsadedzina. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās izskalot ar ūdeni. 
Sargāt no bērniem.

Vispārīgs padoms 
Tarkett un Osmo produkti grīdu, kas ir pārklātas ar cietā vaska eļļu, kopšanai un uzturēšanai atvieglo uzturēšanu un vēl vairāk 
paildzina jau tā ilgstošu koka grīdu kalpošanas laiku. Lūdzam ņemt vērā, ka dažādām koku sugām ir atšķirīgas īpašības, piemēram, 
cietība, jutība pret iespiedumiem un skrāpējumiem, krāsa u.c. Visas koka grīdas lēnām maina krāsu gaismas ietekmē.

Traipu likvidēšana
Tarkett grīdas, kas ir apstrādātas ar cietā vasdka eļļu, ir ļoti izturīgas pret traipiem. Tāpēc vispārīgs noteikums ir noņemt traipus pēc 
iespējas ātrāk, pirms tie izžūst un nosēžas. Pēc tam izslaucīt grīdu ar lupatu. Ieskatieties tabulā, lai noteiktu tīrīšanai nepieciešamo 
tīrītāja veidu.

TRAIPA VEIDS Līdzeklis

Augļi, ogas, sula, bezalkoholiskie dzērieni, 
alus, vīns, piens, krējums, kafija, tēja

Bioclean grīdām, kas apstrādātas ar cietā 
vaska eļļu 

Šokolāde, tauki, putukrējums, gumijas 
švīkas, eļļa, darva, asfalts

Refresher grīdām, kas apstrādātas ar cietā 
vaska eļļu 

Tinte, flomāsteri, trafareti, apavu krēms, 
krāsa, krītiņi u.c.

Refresher grīdām, kas apstrādātas ar cietā 
vaska eļļu 

Urīns, vēmekļi
Bioclean grīdām, kas apstrādātas ar cietā 
vaska eļļu 

Asinis Auksts ūdens

Papildu informācija - www.tarkett.com 

Lai saņemtu plašāku informāciju un ieteikumus par grīdu apkopi, lūdzu, apmeklējiet www.osmo.com 


