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Mūsdienu ikdienas kopšana samazina nepiecišamību izmantot mitro uzkopšanu, to aizstājot ar sauso uzkopšanas sistēmu. Piemēram, izmantojot 
iepriekš impregnētas lupatiņas, ko var izmantot arī grīdas kopšanas iekārtām. Tas atvieglo apkopēju darbu, kā arī ir efektīvāks un saudzē 
uzkopšanas inventāru. Mazāk tiek izmantoti tīrīšanas līdzekļi un ūdens. 
Šādā veidā tīrīšana saglabā savu kvalitāti un nepieciešamos rezultātus. Tarkett ražotajam IQ grīdas segumam ir papildus PUR pārklājums, kā arī 
unikālā materiāla uzbūve, nodrošina pilnīgu materiāla atjaunošanu bez ķīmisku vielu izmantošanas, visa grīdas seguma kalpošanas laikā.  
 

SĀKOTNĒJĀ VIETAS ATTĪRĪŠANA 
Seguma ierīkošanas periodā vienmēr pasargājiet grīdu ar biezu 
papīru, kokšķiedras plātēm vai citu līdzīgu materiālu. Pirms jaunā 
grīdas seguma lietošanas, sākotnēji ieteicams attīrīt seguma 
atrašanās vietu. 
Grīdas ar nelielu nodiluma pakāpi: lai atbrīvotos no netīrumiem un 
putekļiem, izsūciet, izslaukiet un veiciet mitro grīdas tīrīšanu. 
Grīdas pulēšanas mašīna, kas apvienota ar birstēm vai 
baltiem/dzelteniem pulēšanas diskiem, ir laba izvēle lielu zonu 
tīrīšanai. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH, 3-5, lai 
atbrīvotos no seguma ieklāšanas procesā atstātajiem putekļiem. 

 

 

PROFILAKTISKĀ APKOPE TĪRĀKAI VIDEI 
Pareizi izmantot telpas ieejas matēšanu, lai atbrīvotu ieejas zonu 
no netīrumiem. Aptuveni 80% grīdas netīrumu, kas ir jāsavāc, 
telpās tiek ienesti no ārpuses. Pareizi izmantojot daudzfunkcionālu 
ieejas matēšanu, 90% grīdas netīrumu iespējams savākt savlaicīgi. 
Jo mazāk netīrumu telpās tiek ienesti no ārpuses, jo zemākas 
uzkopšanas prasības. 

 
TĪRĪŠANAS 

Ikdienas tīrīšana: Apstrādāt ar sausu vai mitru mopu. 

Tīrīšana ar iekārtām:  Lai sasniegtu labus resultātus, 
maigi tīriet grīdu ar kombinēto skrubējošo-žāvējošo iekārtu un 
sarkano paliktni. 
iQ Optima Essence Embossed: Būtu vēlams Combi mašīnu 
apricot ar vidēja cietuma birsti. 
 
Ķīmiskā tīrīšana: Use a neutral floor cleaner. Wet-rooms may 
necessitate occasional cleaning with acidic cleaning agents, pH 3 
to 5, in order to remove residual lime and soap. Dušas telpu 
tīrīšanai būtu jāizmanto skābi saturošs mazgāšanas līdzeklis ar pH 
3- 5, lai attīrītu no kaļķa un ziepju nosēdumiem. 
Uzmanību! Vienmēr ievērojiet instrukcijās norādītās līdzekļu 
devas! Always follow dosage instructions carefully! 
 
Tīrīšana tikai ar ūdeni 
Tīrīšana bez tīrīšanas līdzekļiem ir iespējama, ja kombinētā 
Skrubējošā-žāvējošā iekārta ir aprīkota ar atbilstošu Twister Green 
vai līdzvērtīgu* dimanta mazgāšanas paliktni. 
*Lūdzam pilnībā pārliecināties vai jūsu alternatīva paliktņa piegādātājs apstiprina šādu 

izmantošanu.  

 

UZTURĒŠANAS 

 Sausā uzkopšana ir visiedarbīgākā metode, lai atjaunotu 
grīdas virsmu, kad nolietojums ir kļuvis redzams. Vislabāk ir veikt 
spodrināšanu uzreiz pēc tam, kad ir notīrīta grīda ar mašīnu. 
Sausā spodrināšana samazina jaunu traipu rašanos. Vislabākie 
rezultāti ir sasniedzami ar 500 līdz 1000 apgr.min. and izmanotjot 

sarkano paliktni (arī materiālam IQ Optima Essence Embossed). Jo 
lielāks ātrums, jo lielāks ir iegūtais spīdums. Veiciet sauso pulēšanu 
pietiekoši bieži, ņemot vērā materiāla lietošanas intensitāti.  
 

Ļoti netīras grīdas tīrīšana ar iekārtām. 
Apstrādājiet grīdas segumu ar tīrīšanas šķīdumu (salīdzinoši 
koncentrētu tīrīšanas līdzekli, pH 10-11, kas pievienots ūdenim) un 
ļaujiet tam iesūkties 5-10 minūtes. Tīriet grīdu izmantojot cieto birsti 
viendiska skrubējamai mašīnai un zilo paliktni (vidēji cietubirsti 
materiālam Essence). Nekavējoties savāciet netīro ūdeni, izmantojot 
putekļsūcēju. Noskalojiet ar tīru ūdeni. Ļaujot grīdai izžūt un tad 
veiciet sauso pulēšanu, saskaņā ar instrukcijām. 
 

PLANKUMU UN TRAIPU TĪRĪŠANA 

Nekavējoties novērsiet radušos traipus. Izmantojiet 
balto/sarkano neilona paliktni vai cieto birsti. Samitriniet to ar 
denaturētu spirtu, tīrīšanas spirtu vai neitrālu tīrīšanas līdzekli.. 
Notīriet vienu vai vairākas reizes ar tīru ūdeni. 
 

VISPĀRĪGI IETEIKUMI 
¬ Šķīdinātāji kaitē elastīgiem segumiem. 

¬ Nekavējoties uzslaucīt jebkuru eļļas traipu, jo tie kaitē segumam. 

¬ Melnas gumijas riepiņas un gumijas tapas var mainīt seguma krāsu. 

¬ Visiem krēsliem jābūt aprīkotiem ar grīdas segumu saudzējošām, labas 

kvalitātes tapām, lai novērstu seguma saskrāpēšanu. 

¬ Gaišas krāsas segumam jāveic biežāka uzkopšana. 

 

Šaubu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Jūsu vietējo 

uzņēmuma Tarkett pārstāvi. 


