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LINOLEUM GRĪDAS 

LINOLEUM xf2 

Veneto, Etrusco, 

Acoustic Corc, Silencio 

Style Elle, Style Emme 

Trentino, Sicuro R10, 

SD, Vadošais 

Aprūpes ieteikums 

Modernās dienas telpu tīrīšanas mērķis ir samazināt mitrās tīrīšanas procedūras un aizstāt 

tās ar sausāku tīrīšanas metodēm. Piemēram, centriski izmazgātas iepriekš piesūcinātas 

mazgāšanas slotas un plaša piemērotu mašīnu izmantošana. Tas padara darbu tīrīšanas 

darbiniekiem efektīvāku un vieglāku un samazina ietekmi uz vidi. Mazāk tīrīšanas ķimikālijas 

un mazāks saldūdens daudzums tiek izmantots. 

Februāris 2017 

Vispārīgi padomi 

- Regulāri jātīra grīdas segums, jo tas ir rentablāks un higiēniskāks nekā gadījuma rakstura 

lieljaudas tīrīšana. 

- Nekavējoties noņemiet smiltis no virsmas, jo tam būs abrazīvs efekts uz grīdas virsmas 

- Uzmanīgi ievērojiet devu norādījumus. 

- Nekavējoties noslaukiet jebkuru smērvielu un izlietu eļļu, jo tās var sabojāt virsmu. 

- Elastīgas grīdas var tikt bojātas ar šķīdinātājiem. 

- Ilgstošs kontakts ar melnajiem gumijas riteņiem un gumijas kājiņām var mainīt grīdas 

seguma krāsu. 

- Mēbelēm jābūt aprīkotām ar mīkstiem paliktņiem. Krēslu kājas nedrīkst būt abrazīvas vai 

saturēt asas malas, un tām jābūt pārklātām ar mīkstiem vai poliuretāna paliktņiem, un tie 

regulāri jātīra, jāpārbauda un jānomaina. 

- "W" tipa riteņu riteņi jāizmanto saskaņā ar EN 12529. 

- Grīdas seguma slīdību ietekmē netīrumu daudzums un biežums un izmantotie materiāli. 

Tīrīšana drošības un higiēnas problēmas var rasties, ja tīrīšanas darbības tiek samazinātas. 

- Atcerieties, ka gaišām krāsām ir nepieciešama biežāka tīrīšana. 
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Sākotnējā vietas tīrīšana 

Būvniecības laikā vienmēr jānostiprina grīda ar biezu papīru vai cietkoksnes plēvi. Ar lentes 

ražotāju izvēlieties piemērotu līmlenti Linolejam. 

Pēc uzstādīšanas mēs iesakām sākotnējo vietu notīrīt: vakuumā, slaucīt vai mitrināt virsmu, 

lai noņemtu ēkas putekļus un vieglus netīrumus. Kombinēts skruberis / žāvētājs ar sukām vai 

sarkanām paliktnēm ļoti efektīvi attīra lielas platības. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar 

zemu pH (3-5). xf² netiks noņemts, veicot jebkādu tīrīšanas darbību. 

  /Attēls: Ekstrēma apdare; Virsmas revolūcija/ 

Virsmas revolūcija 

Linoleja xf² lielākā priekšrocība ir samazināta tīrīšana un uzturēšana. Salīdzinot ar 

neapstrādātu linoleja grīdu, vairākas pakāpes vairs nav vajadzīgas, un viss tīrīšanas un 

apkopes process ir vienkāršots. 

Vienmēr ievērojiet Tarkett tīrīšanas un apkopes instrukcijas, lai pārliecinātos par 

vislabākajiem rezultātiem. 

Profilaktiskā aprūpe 

Ieejas matēšana 

Apmēram 80% no virsmas piesārņojuma, kas jātīra, ir ievests no ārpuses. 

Un 90% no šiem netīrumiem var izvairīties, izmantojot efektīvu ieejas paklāju. Jo mazāk 

netīrumu, kas nonāk caur ieeju, jo zemāks ir tehniskās apkopes prasības. 

Ikdienas un regulāra tīrīšana 

Sausā mazgāšana / slaucīšana 
Noņemiet putekļus un netīrumus ar dziju vai 
mikrošķiedras mazgājamām slotām vai 
vienreiz lietojamām mazgājamām slotām, 
sausas vai impregnētas. Jūs varat arī 
izmantot piemērotu slotiņu ar mīkstiem sari.                           
VAI  

Vakuuma tīrīšana 
Lai noņemtu putekļus un brīvus netīrumus. 
Ieteicams lieliem laukumiem un sākotnējai 
vietai tīru. 

Mitrinoša uzslaucīšana 
Izmantojiet mazgājamo slotu, kas 
samitrināta ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekli. 
Ir svarīgi, lai ūdens nepaliktu uz grīdas vai 
atstātu plankumus. Pēc 15-20 sekundēm 
grīdai jābūt praktiski sausai. VAI  

Kombinēta mašīna (lielām platībām) 
Izmantojiet atšķaidītu neitrālu mazgāšanas 
līdzekli. Ātrums zems 150-250 apgr./min vai 
augstāks. Sarkanbrūni parasti ir 
vispiemērotākie. 

 

Plankumu un traipu noņemšana 
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Apstrādājiet traipus nekavējoties. Traipus tīriet ar roku ar baltu / sarkanu neilona spilventiņu 

un neitrālu mazgāšanas līdzekli (šķīdinātājus nedrīkst lietot). Apstrādājiet no zīmes ārpuses 

uz centru. Pēc tam noskalojiet un notīriet ar tīru ūdeni. 

JA NEPIECIEŠAMS 

Smidzināšanas tīrīšana (ļoti netīrām vietām) - tikai ruļļiem 

Izmantojot izsmidzināšanas aprīkojumu, jāpielāgo pietiekams ūdens un mazgāšanas līdzekļa 

šķīdums, lai uz grīdas seguma sākotnēji atstātu ļoti plānu ūdens plēvi. Pēc tam, kad tas ir 

stājies spēkā (10 minūtes), pat spītīgi netīrumi būs atdalīti, un var tikt noņemti ar 

mazgāšanas slotām, kas izskalotas ūdenī un izgrieztas. 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu sīkāku informāciju. Iepriekš minētā informācija 

var tikt mainīta nepārtrauktas uzlabošanas dēļ. 

Periodiska tīrīšana 

Kombinētā mašīna 
Izmantojiet atšķaidītu neitrālu mazgāšanas 
līdzekli. Ātrums zems 150-250 apgr./min vai 
augstāks. Sarkani/brūni spilventiņi parasti ir 
vispiemērotākie. Ja nepieciešams, veiciet 
sauso pulēšanu (sarkanais spilvens), lai 
atjaunotu spīdumu. Piemērotais ātrums: 
500-1000 apgr./min.                                 VAI  

Iekārtu tīrīšana + Mitrā putekļu sūcēju 
tīrīšana + Sausā pulēšana 

+ Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu (diezgan 
spēcīgs, pH 10-11, pēc atšķaidīšanas) un 
ļaujiet iedarboties 5-10 min. Notīriet grīdu, 
izmantojot smagnējas vienbloku mazgāšanas 
mašīnas (sarkanais spilvens). 

+ Nekavējoties notīriet netīro ūdeni. 
Noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai 
nožūt. Ja nepieciešams, veiciet sauso 
pulēšanu (sarkanais spilvens), lai atjaunotu 
spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 
apgr./min. 

 

UZTURĒŠANA 

VASKS UN PULĒŠANA NAV NEPIECIEŠAMA 

Lūdzu, ievērojiet: 

Asās malas / nemainītas mēbeļu kājas, smiltis, oļi, pastāvīgas stumšanas un piedziņas 

kustības vienā, un tajā pašā platībā, laika var tikt sabojātas jebkāda veida grīdas. 

Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, var tikt izmantots apkopes pārklājums, lai izvairītos no 

agra nodiluma. Uzturēšanas pārklājuma piemērotība ir jāsaskaņo ar tā ražotāju. 

BRĪDINĀJUMS! 

Linoleum xf2 SD Statiskie izkliedētāji / vadošie 

Neapstrādājiet grīdas segumu ar vasku vai pulēšanu! 

Izmantojot vasku, pulēšanu vai līdzīgu apstrādi, tā var mainīt produktu vadošās īpašības! 
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Linoleum Sicuro xf2 R10 

Nekad neklājiet laku vai vasku, jo tas ietekmēs grīdas seguma izturību pret slīdēšanu, un 

nekad neveiciet sauso pulēšanu. 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu sīkāku informāciju. 

Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta nepārtrauktas uzlabošanas dēļ. 


