
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. 
Kombinētā grīdas uzkopšanas iekārta ar skrubi/žavētāju un 
cilindriskām birstēm ir ļoti efektīva, lai notīrītu lielas zonas. 
Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3-5), lai 
notīrītu būvdarbu putekļus. 

Tarkett drošas grīdas ir pastiprinātas ar Safety Clean*, kas atvieglo tīrīšanu, noņem noberzumu zīmes, traipus un tml. Grīdas segums 
jātīra regulāri, jo tas samazina tīrīšanas izmaksas un nodrošina higiēnas prasības labāk nekā periodiskā īpašā apkope.
*Izņemot Granit Multisafe un Optima Multisafe, to īpašas reljefa virsslāņa struktūras dēļ. Zemāk redzamas vadlīnijas paliek spēkā. 

PROFILAKTISKI PASĀKUMI TĪRĀKAI VIDEI 
Izmantojiet pareiza izmēra paklāju pie ieejas, lai likvidētu
netīrumus no ieejas zonas. Apmēram 80% no virsmas
piesārņojuma, kas jānotīra, tiek ienests no āra. 90% no šī
piesārņojuma var novērst ar efektīvi un pareizi noteikta
izmēra ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu iekļūst pa
ieeju, jo mazākas ir uzkopšanas prasības.
The less dirt that comes in through the entrance, the lower 
the maintenance requirements.

Tīrīšanas un
uzkopšanas
instrukcijas

Granit Safe.T , Primo Safe.T,
Granit Multisafe, Optima Multisafe
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Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar

vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.

IKDIENAS TĪRĪŠANA

Ikdienas tīrīšana: Sausā vai mitrā uzslaucīšana ar birsti. 
Vajadzības gadījumā uz ļoti netīrām vietām, manuāli berziet ar 
klāja skrubi.

Tīrīšana ar mašīnu: Labāka rezultāta iegūšanai veiciet 
seguma tīrīšanu ar cilindrisku mašīnu vai rotējošu pulēšanas 
mašīnu ar vidēji cietām birstēm. 
Ķīmiskā tīrīšana: Labāk izvelēties neitrālu grīdas mazgāšanas 

līdzekli. Ja grīda ir ļoti netīra, jāizmanto speciāls līdzekli, pH
10-11. Nekad neizmantojiet salaidumu tīrītāju - uzturētāju.  
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!

PERIODISKA TĪRĪŠANA 
Vispārīgi: Nekad neizmantojiet jebkāda veida apkopes vai 
pulēšanas līdzekļus, vasku un tml, kas var ietekmēt grīdas 
pretslidēšanas īpašības.  
Ļoti netīras grīdas tīrīšana ar iekārtu: Uzklājiet tīrīšanas 
šķīdumu (diezgan spēcīgu - pH 10-11, pēc atšķaidīšanas) uz 
grīdas un ļaujiet 5-10 min. iedarboties. Tīriet grīdu, izmantojot 
cilindrisku mašīnu vai rotējošu pulēšanas mašīnu ar vidēji 
cietām birstēm. Nekavējoties sasūciet piesārņoto ūdeni. 
Noskalojiet ar tīru ūdeni. Nelielas platības, kuras nav izdevīgi 
tīrīt ar iekārtu, tīriet manuāli, izmantojot klāja skrubi un ļaujiet 
grīdai nožūt.

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. 

VISPĀRĪGI PADOMI 
 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.


