
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.

Tīrīšanas un 
uzkopšanas
instrukcijas

VISPĀRĪGI
�Regulāri tīriet sienas segumu, jo tas ir izdevīgāk un 
higiēniskāk, nekā retāka pamatīgākā tīrīšana.

�Nekavējoties notīriet taukus vai izlijušu eļļu, jo tie var sabojāt 
virsmu.

�Svarīgi izvairīties no traipu uzkrāšanas, sevišķi no taukainām 
nogulsnēm virtuvē un ziepju un šampūna paliekām vannas 
istabā.

�Brīdinājums! Vienmēr rūpīgi ievērojiet norādījumus par 
dozēšanu!

�Nejauciet kopā dažādu marku produktus (nesaderības risks).

�Šķīdinātāji bojā vinila sienas segumus.

�Atcerieties, ka gaišai krāsai nepieciešama biežāka tīrīšana.

TĪRĪŠANA

� Rīkojieties nekavējoties, lai likvidētu parastus mājsaimniecī-
bas traipus.

� Vienkārši noslaukiet ar sūkli un tīru ūdeni. Var izmantot arī 
birsti ar mīkstiem sariem.

�Uzmanību! Neizmantojiet abrazīvus polsterus.

UZKOPŠANA

�Tīriet ar birsti (ar mīkstiem sariem) un neitrālu mazgāšanas 
līdzekli (pH 6-8), kas atšķaidīts ar siltu ūdeni. Skalojiet ar tīru 
ūdeni.

�Mēs rekomendējam laiku pa laikam veikt ģenerāltīrīšanu, 
izmantojot mazgāšanas līdzekli, ko var atšķaidīt ūdenī lielākā 
koncentrācijā, pēc tam noskalojot grīdu ar tīru ūdeni. Izvēlēties 
mazgāšanas līdzekļa pH atbilstoši piesārņojuma veidam: 
skābs katlakmenim un rūsai, sārmains - organiskam 
piesārņojumam. 

�Tīrīšana ar tvaiku ir piemērota tīrīšanas metode. Ideāli, ja var 
izsmidzināt zonu ar tīrīšanas šķīdumu, atstāt uz dažām 
minūtēm izšķaidīt netīrumus, tad notīrīt ar tvaika tīrīšanas 
mašīnu. Ja nepieciešams, noskalojiet ar tīru ūdeni.

TRAIPU NOTĪRĪŠANA

�Nekavējoties apstrādājiet košļājamo gumiju, jodu, vasku un 
lūpukrāsu. Uzlejiet nedaudz 90° spirta uz tīras lupatas, 
aptveriet ar mitro lupatu, lai traips neizplestos, ja 
nepieciešams, atkārtojiet.

�Nekavējoties notīriet traipus. Notīriet plankumus, izmantojot 
baltu/sarkanu neilona polsteri, kas samitrināts denaturētā 
spirtā, tīrīšanas spirtā vai neitrālā mazgāšanas līdzeklī.

�Vienmēr kārtīgi noskalojiet ar tīru ūdeni un noslaukiet.
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Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar
vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.


