
SĀKOTNĒJĀ VIETAS ATTĪRĪŠANA
 Vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu dēli vai
ko tamlīdzīgu, kamēr notiek būvniecības darbi. 
Sākotnējā tīrīšana vienmēr tiek rekomendētā pirms jaunā 
grīdas seguma izmantošanas:
• Nedaudz netīras grīdas: izsūciet, izslaukiet vai 

uzmazgājiet grīdu, lai notīrītu celtniecības putekļus un 
netīrumus. Grīdas pulēšanas mašīna, kas apvienota ar
birstēm vai baltiem/dzelteniem pulēšanas diskiem, ir ļoti 
efektīvs, lai notīrītu lielas zonas. Izmantojiet 
mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3-5).

VISPĀRĪGI PADOMI IKDIENAS TĪRĪŠANAI
 Šķīdinātāji sabojā elastīgas grīdas.
 Nekavējoties notīriet izlijušu eļļu, jo tā var sabojāt
virsmu.
 Melni gumijas ritenīši un gumijas kājas var sabojāt
grīdas seguma krāsu.
 Visām krēslu un galdu kājām jābūt ar labas kvalitātes
pamatnēm.
 Atcerieties, ka gaišai krāsai nepieciešama biežāka
tīrīšana.

IKDIENAS TĪRĪŠANA

Ikdienas tīrīšana: Apstrādāt ar sausu vai mitru mopu.

Tīrīšana ar iekārtām: Labāka rezultāta iegūšanai, veiciet 
maigu seguma tīrīšanu ar grīdas seguma pulēšanas 
mašīnu un vidēji cietām birstēm vai ieteicams ir sarkans 
disks. 

Ķīmiskā tīrīšana: mitrai tīrīšanai jāizmanto neitrāls grīdas 
mazgāšanas līdzeklis. Mitro telpu tīrīšanai laiku pa 
laikam būtu jāizmanto skābs mazgāšanas līdzeklis ar pH
3-5, lai attīrītu no kaļķa un ziepju nosēdumiem.

Uzmanību! Vienmēr uzmanīgi ievērojiet instrukcijās 
norādītās līdzekļu devas!

Mūsdienu ikdienas kopšana samazina nepieciešamību izmantot mitro uzkopšanu, to aizstājot ar sauso uzkopšanas sistēmu.

Piemēram, izmantojot iepriekš impregnētas lupatiņas un birstes, kā arī grīdas kopšanas iekārtas. Tas atvieglo apkopēju darbu un

padara to efektīvāku, kā arī saudzē apkārtējo vidi, jo mazāk tiek izmantoti tīrīšanas līdzekļi un ūdens. 

Tādā veidā tīrīšana vienmēr nodrošina kvalitatīvu rezultātu. Tarkett ražotiem Premium grīdas segumiem ir PUR aizsargkārta, kas 

samazina nepieciešamo tīrīšanas līdzekļu izmantošanu.

Plankumu un traipu tīrīšana: Nekavējoties novērsiet 
radušos traipus. Izmantojiet baltu/sarkanu neilona polsteri 
un denaturēto spirtu, tīrīšanas spirtu vai neitrālu 
mazgāšanas līdzekli. 
Pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni.

PROFILAKTISKA APKOPE

Kopšana: Sausa pulēšana ir visefektīvākais grīdas 
virsmas atjaunošanas veids. Vislabāk sauso pulēšanu veikt 
tūlīt pēc grīdas uzkopšanas ar iekārtu. Sausa pulēšana 
ierobežo piesārņojuma atjaunošanos. Labāka rezultāta 
sasniegšanai izmantojiet 500-1000 apgr./min. un sarkano 
disku. Jo lielāks ātrums, jo lielāks spīdums.. Veiciet sauso 
pulēšanu bieži – atbilstoši nodiluma līmenim. Ja augstāk 
minētais tīrīšanas veids Jūs neapmierina, iespējams 
jāizmanto smidzināmais pulēšanas vai kopšanas līdzeklis. 
Sazinities ar savu izplatītāju, lai saņemtu sīkāku 
informāciju.

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 iedarboties 5-10 minūtes. 
Tīriet grīdu ar spēcīgas iedarbības vienas birstes iekārtu.  
Nekavējoties izsūciet netīro ūdeni. Noskalojiet ar tīro ūdeni. 
Ļaujiet grīdai nožūt un turpiniet uzkopšanu atbilstoši 
augstāk izklāstītajām instrukcijām.
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Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar

vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.


