
 

 

Forbo grindų priežiūra – Sphera SD & EC 

Forbo Flooring valymo ir priežiūros patarimai: 
 

Forbo Sphera SD & EC elektrai laidi grindų danga, kuri yra lengvai valoma ir prižiūrima dėka labai patvaraus PUR 

dengto paviršiaus. 
 

Pirminis valymas prieš naudojant 
Naujai išklotų grindų 3 dienas po sumontavimo valyti drėgnuoju būdu negalima. 

 
Nuo grindų pašalinkite visas atliekas, nešvarumus ir dulkes bei išplaukite naudodami neutralų grindų valiklį. Didesnius 

plotus valykite naudodami grindų valymo mašiną arba rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar 

tokių pat specifikacijų kitokiu disku. Nešvarų vandenį išvalykite valytuvu, šluoste arba dulkių siurbliu su drėgno valymo 

funkcija, nuplaukite švariu vandeniu ir leiskite išdžiūti. 

 
Švariose vietose, pvz., farmacijos įstaigose, biotechnologijų įstaigose, operacinėse, giluminio ar abrazyvinio valymo gali ir 

nereikėti. Tokiais atvejais visus nešvarumus, purvą ir dulkes išvalykite dulkių siurbliu arba drėgna šluoste. Leiskite 

grindims išdžiūti. 

 
Bet kurioje iš minėtų situacijų, jei reikia išgauti didesnį blizgumą, naudokite rotacinę mašiną (300–500 RPM) ir baltą arba 

smėlio spalvos diską. 

 
Svarbi pastaba dėl papildomo apsauginio sluoksnio naudojimo. ESD apsaugotose vietose nenaudokite jokio vaško 

ar emulsijos, nes tai gali neigiamai paveikti  grindų elektros laidumo savybes. 
  

Reguliarus valymas 
Reguliaraus valymo dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo, nešvarumų lygio, norimos išvaizdos ir taikomų 

higienos standartų. 

• Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus. 

• Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir 

išsiliejusias vietas. Jei reikia: 

• Grindis išvalykite rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu kitokiu disku ir 

naudodami neutralų grindų ploviklį (tai tinkamiausias pakeltos prieigos grindų valymo būdas). 

 

Periodinė priežiūra 
Grindų dangai prižiūrėti reikia taikyti šias toliau aprašytas priežiūros procedūras. 

 
• Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus. 

• Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas bei: 

• išvalykite grindis rotacine mašina (150–300 RPM) ir 3M raudonos spalvos disku arba atitinkamu kitokiu disku (labai 

nešvarioms vietoms raudonos spalvos diską galima naudoti su šarminiu plovikliu pH <10), naudodami neutralaus pH 

grindų ploviklį; 

arba 

• išvalykite grindis grindų valymo mašina (150–300 RPM) ir 3M raudonos spalvos disku arba atitinkamu kitokiu disku 

(labai nešvarioms vietoms raudonos spalvos diską galima naudoti su šarminiu plovikliu pH <10), naudodami 

neutralaus pH grindų ploviklį. 

• Jei reikia atkurti blizgumo lygį, naudokite rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos disku. 

 
Sudėtingas nutrynimų žymes galima pašalinti poliruojant rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos disku. 

Jei reikia, naudokite mėlynos spalvos diską ir tinkamą neutralų valymo tirpalą bei būtinai atkurkite originalų paviršiaus 

grublėtumą, poliruodami rotacine mašina ir raudonos spalvos disku. 



Geriausia praktika Efektyvios grindų priežiūros 
patarimai 
 

Bendrojo pobūdžio patarimas 

 
Saugokite naujai paklotas grindis 

Visas naujai paklotas grindis vykdant darbus reikia uždengti ir 

apsaugoti specialia apsaugine danga. Ant kėdžių ir stalų kojų 

uždėkite apsaugas, kad mažiau braižytų grindis. Ratukai turėtų 

būti pagaminti iš minkštos medžiagos, nebraižančios grindų 

dangos (pagal EN425) 

 
Naudokite įėjimų sistemas 

Beveik 80 proc. nešvarumų į vidų patenka su batais. Dėl to reikia 

naudoti tinkamo dydžio (geriausia būtų daugiau kaip 6m) ir 

kokybės įėjimo grindų sistemas. Įrodyta, kad „Forbo Coral“ arba 

„Nuway“ įėjimo grindų sistemos pašalina ir sulaiko iki 94 proc. 

visų į vidų su batais patenkančių nešvarumų ir drėgmės. Dėl to 

sumažėja grindų dangos priežiūros išlaidos, pagerėja greta 

esančių grindų dangų išvaizda ir sumažėja paslydimo rizika. Kaip ir 

kitas nešvarumų šalinimo sistemas, įėjimo grindų sistemas taip 

pat reikia reguliariai valyti, pašalinant jose susikaupusius 

nešvarumus. 

 
Valymas 

• Reguliarus valymas duoda daugiau naudos ir kainuoja 

mažiau nei retkarčiais atliekamas giluminis valymas. 

• Naudokite rekomenduojamus valymo produktus. Aukštos 

kokybės valymo produktai ir įranga užtikrina priežiūros 

efektyvumą ir sudaro tik nedidelę priežiūrai skiriamų pinigų 

dalį. 

• Būtinai vadovaukitės valymo produktų gamintojo 

nurodymais. 

• Būtinai vadovaukitės pateiktomis sveikatos apsaugos ir saugos 
rekomendacijomis. 

 
Naudokite grindų priežiūros chemines medžiagas 

Naudojamos netinkamos valymui skirtos cheminės medžiagos gali 

tapti pažeidimų ir (arba) spalvos blukimo priežastimi. 

Naudodami per daug arba nepakankamai valymui skirtų cheminių 

medžiagų, galite pažeisti grindų dangą. 

Negalima naudoti abrazyvinių miltelių ar valiklių. 

 

Dažniausiai užduodami klausimai 
 

Kaip dažnai reikia valyti grindis? 

Optimalus valymo ir priežiūros dažnumas priklauso nuo 

grindų naudojimo pobūdžio. Sudarant valymo ir priežiūros 

grafiką, pravartu pirmiausia įvertinti grindų situaciją: 

• Ar jos arti įėjimo į pastatą, ar viršutiniame aukšte? 

• Ar jose rinksis sausi, ar drėgni nešvarumai? 

• Kokio lygio bus eismas? 

• Nepamirškite, kad šviesią ir vienos spalvos grindų dangą 

reikės valyti dažniau. 

 
Ar grindis galima poliruoti? 

Pažangios Forbo Sphera SD & EC paviršiaus dangos poliruoti 

nereikia. 

 

Kaip pašalinti dėmes? 

Dėmes šalinkite iškart joms atsiradus. Daugelį dėmių galima 

pašalinti sausu (popieriniu) rankšluosčiu, vandeniu, plovikliu, 

spiritu arba alkoholiu (tokia tvarka). 

NENAUDOKITE itin šarminių produktų (amoniako, sodos) arba 

stiprių tirpiklių, pavyzdžiui, acetono, nes jie gali būti pavojingi 

žmonėms ir grindims. 

 
Kilus abejonėms, valymo priemones išbandykite ant atskiro 

pavyzdinio gabalėlio ar nematomoje vietoje. 

 

Valymo diskai, šepečiai, mašinos greičiai ir 
grindų priežiūros produktai 

 
Diskų kodai 

Disko klasę žymintys spalvų kodai priklauso nuo gamintojo / 

šalies. 
 

Užduotis 3M disko spalva 

Įprastam valymui purškiant Raudona 

Reguliariai priežiūrai Raudona 

 
Pastaba. 

Rudų arba juodų diskų naudoti negalima. Svarstant naudoti didelio 

grublėtumo diskus reikia būti atsargiems ir įsitikinti tinkamumu 

grindims. 

 
Mašinos greitis 

Valant ir prižiūrint mašina, rekomenduojama išlaikyti 

150–180 RPM greitį. 

 
Rekomenduojami grindų priežiūros produktai 

Įprastam ir periodiniam valymui naudokite neutralaus pH ploviklius. 

 
Kitus grindų priežiūros gaminius galima naudoti valant Forbo 

Flooring grindų dangas. Jei ketinate naudoti alternatyvius 

gaminius, pasitarkite su jų tiekėju. 

 


