
 

Forbo grindų priežiūra – Colorex SD&EC 
Colorex EC Plus ir Colorex Basic Plus 
Forbo Flooring valymo ir priežiūros patarimai: 
Forbo Colorex elektrai laidžios dangos kolekcija yra lengvai valoma ir prižiūrima, dėka labai tvirto presuoto vinilo. 

 

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 pakeliamų 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 naudokite mėlynos arba žalios spalvos diskus), 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 naudokite mėlynos arba žalios spalvos diskus), 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. 

 


