
TRAIPA VEIDS LIKVIDĒŠANAS PAŅĒMIENS

Augļi, ogas, sula, bezalkoholiskie 
dzērieni, alus, vīns, piens, krējums, ka-
fija, tēja

Maigs sintētisks mazgāšanas līdzeklis bez amonjaka, 
piemēram, Tarkett Bioclean remdenā ūdenī

Šokolāde, tauki, putukrējums, gumijas 
švīkas, eļļa, darva, asfalts

Mazgāšanas šķīdums

Tinte, flomāsteri, trafareti, apavu krēms, 
krāsa, krītiņi, u.c.

Denaturētais spirts

Urīns, vēmekļi
Maigs sintētisks mazgāšanas līdzeklis bez amonjaka, 
piemēram, Tarkett Bioclean remdenā ūdenī

Traipu likvidēšana
T Tarkett iepriekš pārklātas koka grīdas ir ļoti izturīgas pret traipiem. Tāpēc vispārīgs noteikums ir noņemt 
traipus pēc iespējas ātrāk, pirms tie izžūst un nosēžas. Pēc tam izslaucīt grīdu ar labi izgrieztu lupatu. 
Ieskatieties traipu rokasgrāmatā, lai noteiktu tīrīšanai nepieciešamo tīrītāja veidu. Nekad nelietojiet 
acetonu, jo tas sabojās laku! 

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet 
www.tarkett.com 

Proteco virsmas apstrādes sistēma ietver 
pilnu kopšanas un uzturēšanas produktu 
klāstu, kas īpaši izstrādāti ikdienas un 
periodiskai Tarkett koka grīdu kopšanai. 
Lai garantētu vislabākos rezultātus, 
izmantojiet tikai Tarkett produktus 
savām koka grīdām un rūpīgi ievērojiet 
norādījumus un instrukcijas.

KOPŠANA
UN

UZTURĒŠANA

Lakotas
Iepriekš pārklātas koka grīdas

Tīrīšana
• Ikdienas kopšanai nepieciešams tikai izslaucīt grīdu ar slotu vai sausu mopu, vai izsūkt ar putekļu 
sūcēju.

• Rūpīgākai tīrīšanai izmantojiet nedaudz samitrinātu lupatu. Nav ieteicams atstāt pārāk daudz ūdens, 
izmantojot mopus. Lai sasniegtu ideālu rezultātu, pievienojiet ūdenim pāris Tarkett Bioclean pilienu vai 
maigu sintētisko mazgāšanas līdzekli bez amonjaka.

• Lai pagarinātu Jūsu lakotas grīdas pārklājumu, mēs iesakām to kopt ar Tarkett Refresher palīdzību. 
Atsvaidzinātājs ir uz ūdens bāzes, videi draudzīgs kopšanas un uzturēšanas produkts, kas darbojas kā 
atkārtots grīdas lakotājs. Tas attīra un vienlaicīgi atstāj aizsargājošu pārklājumu. Tas arī novērš slīdēšanu 
un nedzeltē. Izmantojot Tarkett Refresher, tas nedaudz palielina spīdumu. Tas ir piemērojams gan Pro-
teco, gan Proteco Natura (matēta laka) lakai. Neizmantojiet vasku! 

• Ņemiet vērā, ka matēta virsma (Proteco Natura) pievelk vairāk netīrumu nekā grīda ar augstāku 
spīduma pakāpi (Proteco Laquer). Tādēļ matētai virsmai ir nepieciešama biežākā kopšana un uzturēšana, 
nekā glancētai virsmai.

Vispārīgs padoms
Tarkett kopjošo produktu klāsts atvieglo tīrīšanu un uztur grīdu svaigu 
un tīru. Ievērojot tālāk uzskaitītas kopšanas vadlīnijas, tas pagarinās 
Jūsu koka grīdu kalpošanas mūžu.

Aizsardzība
Grants, netīrumi un mitrums ir katras koka grīdas ienaidnieks. Labi 
kājslauķi pirms un aiz durvīm samazina kopšanas nepieciešamību. 
Mēbeles ar aizsardzības spilventiņiem un paklājs zem krēsla ritenīšiem 
samazina iespieduma pēdu un skrāpējumu veidošanās riskus uz grīdas. 
Šķidrums ir jānoslauka nekavējoties.
Koks ir dabīgs materiāls, kuram piemīt atšķirīgas īpašības, atkarībā no 
koka sugas. Cietība svārstās starp sugām, piešķirot atšķirīgu jutību pret 
nospiedumu pēdām. Visas koka grīdas mēdz mainīt krāsu ultravioleto 
staru ietekmē, dažas vairāk, dažas mazāk. Tas ir dabisks process, no kura 
nav iespējams izvairīties.

Iekštelpu klimats
Pareizs iekštelpu klimats un gaisa mitrums ir svarīgi faktori. Relatīvam 
gaisa mitrumam (RH) telpās jābūt 30-60% RH, lai novērstu netipiskas 
grīdas izmaiņas (paplašināšanās/saraušanās). Pārmērīga mitruma 
novēršana (ēku būvniecības laikā vai normāls mitrums vasarā) prasa 
labu ventilāciju. Izmantojot gaisa mitrinātāju, ir iespējams novērst 
pārmērīgu sausumu apkures sezonas laikā ziemā.
Visas Tarkett koka grīdas1) var tikt uzstādītas uz pašregulējošās grīdas 
apsildes sistēmas. Temperatūra uz grīdas virsmas nekad nedrīkst 
pārsniegt 27˚C, ieskaitot vietas, uz kurām ir paklāji. 
1)Nav ieteicams tādām koku sugām, kā dižskābardis un kļava dabisku iemeslu dēļ, izņemot Viva 
klāstu.


