
Virsmas revol ūcija

Lielākais Linoleum xf² 
ieguvums ir samazinātā 
tīrīšana un apkope. 
Salīdzinot ar neapstrādātu 
linoleja segumu, vairāki 
posmi nav nepieciešami un 
viss tīrīšanas un apkopes 
process ir vienkāršots. 

Vienmēr sekojiet Tarkett
tīrīšanas un apkopes 
norādījumiem, lai 
nodrošinātu labāko 
rezultātu sasniegšanu. 

Tīrīšana ar smidzin āšanu ( ļoti net īrās zon ās) – tikai ru ļļiem
Ar smidzināšanas aprīkojumu uzklājiet pietiekamu šķidruma slāni ar mazgāšanas līdzekli un ūdeni, lai uz grīdas 
atstātu ļoti plānu ūdens kārtiņu. Kad tas būs sācis darboties (10 min), pat nepadevīgi netīrumi būs atdalījušies un 
būs viegli noslaukāmi ar slotu, pēc tam no slotas noskalojami un izgriežami.

Ja nepieciešams

Profilakses apr ūpe

Visp ārīgi padomi

- Grīdas segumu tīriet regulāri, jo tas ir rentablāk un higiēniskāk, nekā reta, vērienīgāka tīrīšana.
- No virsmas nekavējoties notīriet smiltis, jo tās var noberzt grīdas seguma virsmu.
- Vienmēr uzmanīgi sekojiet šķidrumu attiecības instrukcijām.
- No virsmas nekavējoties noslaukiet taukvielas un izlietu eļļu, jo tie var bojāt virsmu.
- Šķīdinātāji var sabojāt elastīgās grīdas.
- Ilgstošs kontakts ar melnas gumijas riteņiem vai gumijas zolēm var bojāt grīdas seguma krāsu.
- Mēbeļu kājām vajadzētu piestiprināt mīkstus paliktņus. Krēslu kājas nedrīkst būt ar asām malām, un tām jābūt noklātām
ar mīkstiem vai poliuretāna spilventiņiem, jo tie ir regulāri jātīra, jāpārbauda un jānomaina.
- Krēsli ar “W” tipa ritentiņiem jāizmanto saskaņā ar EN 12529.
- Grīdas seguma slidenumu ietekmē netīrumu daudzums un tīrīšanas līdzekļu izmantošanas biežums. Ja tīrīšanas
aktivitātes samazinās, var parādīties drošības un higiēnas problēmas.
- Atcerieties, ka gaišākām krāsām nepieciešama biežāka tīrīšana.

Ikdienas un regul ārā tīrīšana

Mitra slota
Izmantojiet slotu, kas samitrināta ar ūdeni 
vai mazgāšanas līdzekli. Svarīgi, lai ūdens 
nepaliek uz grīdas vai neatstāj kārtiņu. 
Grīdai vajadzētu būt pilnībā sausai pēc 15-
20 sekundēm.

Putek ļu sūcējs
Lai noņemtu putekļus un netīrumus. Ieteicams 
lielām telpām vai pirmajai tīrīšanai. 

Kombin ēta maš īna (plaš ām zon ām)
Izmantojiet atšķaidītu, neitrālu mazgāšanas 
līdzekli. Zems ātrums 150-250 rpm vai augstāks. 
Parasti vispiemērotākie ir sarkanie/brūnie 
mašīnas paliktņi.

Sausa slota/birste
Noslaukiet netīrumus un putekļus ar dzijas vai 
mikrošķiedras slotām, vai vienreiz lietojamām 
sausām vai iepriekš samitrinātām slotām. Varat 
izmantot arī piemērotu birsti ar maigiem sariem. 

VAI

VAI

Paklājiņi pie ieejas
Aptuveni 80% no virsmas netīrumiem, kas jātīra, ir ienesti no ārpuses. 
Un no 90% šo netīrumu var izvairīties izmantojot efektīvu un atbilstoša izmēra ieejas 
paklājiņu.
Jo mazāk netīrumu iekļūst pa ieeju, jo zemākas uzturēšanas prasības. 

Mūsdienās telpu tīrīšanā cenšas samazināt procedūras ar ūdeni un aizstāt tās ar 
sausiem tīrīšanas paņēmieniem. Piemēram, jau iepriekš piesūcinātas slotas un 
plašais izmantojamo mašīnu klāsts tīrītāju darbu padara efektīvāku un vieglāku, kā 
arī samazina ietekmi uz vidi. Tiek izmantots mazāk tīrīšanas līdzekļu ķīmijas un 
tīra ūdens. 
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Sākotn ējā telpas t īrīšana

Būvēšanas periodā vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru vai kartonu.  Ar līmlenšu ražotāju izvēlieties 
piemērotu līmvielu  priekš Linoleum.

Pēc uzstādīšanas iesakām pirmo zonas tīrīšanu: notīriet grīdu ar putekļu sūcēju, noslaukiet ar birsti vai mitru 
slotu, lai noņemtu remonta putekļus un netīrumus.  Kombinēts grīdas skruberis/žāvētājs ar birstēm 
vai sarkaniem paliktņiem ļoti efektīvi iztīra plašas zonas. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH
līmeni (3-5).  xf² netiks noņemts nevienā no tīrīšanas darbībām. 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi papildu informācijai. Nepārtrauktu uzlabojumu dēļ augstāk esošā informācija var mainītiet.

Traipu un ple ķu not īrīšana
Traipus notīriet nekavējoties. Tīriet ar roku, ar baltu/sarkanu neilona lupatiņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli 
(šķīdinātājus nevajadzētu izmantot). Sāciet ar traipa ārpusi un tīriet virzienā uz iekšu. Pēc tam noskalojiet un 
noslaukiet ar tīru ūdeni. 



VASKS VAI LAKA NAV NEPIECIEŠAMI

Lūdzu iev ērojiet:
Mēbeļu kājas, kas nav apstrādātas vai ar asām malām, smiltis, gruži un pastāvīgas stumšanas kustības vienā vietā ar 
laiku sabojās jebkuru grīdas virsmu. 
Lai sniegtu papildu aizsardzību pret pāragru nodilumu, var uzklāt apkopes pārklājumu. 
Apkopes pārklājuma atbilstība jāsaskaņo ar tā ražotāju. 

Apkope

Aizsargk ārtas uzkl āšana
Parasti vispiemērotākā ir tīrīšana ar zema ātruma viena diska mašīnu vai kombinēto mašīnu (sarkanie/brūnie paliktņi). 
Divreiz uzklāta polimēru dispersija ar slotu.

Aizsargk ātas atjaunošana
Virsmas pulēšana, lai radītu spīdumu. 
Putekļu noslaucīšana.
Aizsargājošās kārtas uzklāšana.

Periodisk ā tīrīšana

Kombin ēta maš īna 
Izmantojiet atšķaidītu neitrālu mazgāšanas 
lidzekli. Zems ātrums 150-250 rpm vai 
augstāks. 
Parasti vispiemērotākie ir sarkanie/brūnie 
paliktņi. Ja nepieciešams, izmantojiet sauso 
pulētāju (sarkano paliktni), lai atjaunotu 
spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 
rpm.
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Grīdas skruberis + slapjais putek ļu sūcējs + 
spodrin āšana
Uzklājiet tīrīšanas līdzekli (vidēji stipru, pH 10-11, 
pēc atšķaidīšanas) un ļaujiet 5-10 minūtes 
iedarboties.
Tīriet grīdu izmantojot lieljaudas viena diska 
beršanas mašīnu (sarkanais paliktnis). 
Ar putekļu sūcēju nekavējoties uzsūciet netīro 
ūdeni. 
Izskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt. Ja 
nepieciešams, nopulējiet (ar sarkano paliktni), lai 
atgūtu spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 
rpm.

BRĪDINĀJUMS! 

Linoleum xf 2 SD Static Dissipative

Uz gr īdas seguma neizmantojiet vasku vai laku!
Vaska, lakas vai l īdzīgu produktu uzkl āšana var main īt produktu galven ās īpaš ības! 

Linoleum Sicuro xf 2 R10

Nekad nepul ējiet vai neuzkl ājiet laku vai vasku, jo tas ietekm ēs pretsl īdes īpaš ības. 
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