Forbo grindų danga Marmoleumas

Forbo Flooring valymo ir priežiūros patarimai:
Forbo Flooring marmoleumo kolekcijos dangas lengva valyti ir prižiūrėti. Taip yra dėl
Topshield2 – novatoriško ir patvaraus gamyklinio padengimo. Topshield2 danga yra
linoleumo dalis bei puiki apsauginė priemonė naudojant grindis.Tīrīšana pēc ieklāšanas
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 nuo
paviršiaus nuvalykite valytuvu, šluoste arba dulkių siurbliu su drėgno valymo funkcija,
nuplaukite švariu vandeniu ir leiskite išdžiūti.
Jei reikia, grindis nuplaukite rotacine mašina (150–300) su 3M raudonos spalvos ar
atitinkamu kitokiu disku.
Pastaba. Jei yra cemento dulkių, naudokite 2 proc. citrinų arba acto rūgštį.
Dabar grindys paruoštos naudoti ir jokių papildomų apdirbimo produktų naudoti nereikia.
Jei ketinate naudoti papildomas priemones, perskaitykite šio vadovo skyrelį DUK.
Reguliarus valymas
Reguliaraus valymo dažnumas priklauso nuo naudojimo 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.
Esant reikalui
• Grindis išvalykite rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu
kitokiu disku ir naudodami neutralų grindų ploviklį.
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.
• Grindis išvalykite rotacine mašina (300–500 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu
kitokiu disku, naudodami poliravimo grindų priežiūros priemonę, skirtą pašalinti smulkius
įbrėžimus ir atnaujinti dangą.

Geriausia praktika: Efektyvios grindų priežiūros patarimai

Bendras patarimas
Apsaugokite naujai paklotas grindis
Visos naujai paklotos grindys, įskaitant įėjimo kilimėlius, turi būti uždengtos tinkama
nedažyta apsaugine danga ir apsaugotos nuo visokios kitos veiklos pagal sutartį.
Naudokite įėjimo sistemas
Apie 80 % purvo patenka į pastatą per pėsčiųjų judėjimą. Patartina naudoti atitinkamo
dydžio ir kokybės įėjimo grindų sistemas (idealiai – daugiau negu 6 ilginiai metrai). Forbo
Nuway ir Coral įėjimo grindų sistemos yra nepriklausomas įrodymas to, kaip pašalinti ir
apsisaugoti nuo purvo bei drėgmės patekimo į pastatą per pėsčiųjų judėjimą; mažinant
priežiūros sąnaudas ir maksimaliai išsaugant gretutinių grindų gaminių išvaizdą, taip pat
mažinant paslydimo riziką. Kaip su bet kuria kita purvo šalinimo sistema, visos įėjimo grindų
sistemos turi būti reguliariai valomos, kad atlaisvintų šalinamą purvą.
Valymas
 Įėjimo sistema dirba efektyviau, kai yra švari ir be teršalų nuosėdų.
 Reguliarus valymas yra naudingesnis ir pigesnis už atsitiktinį giluminį valymą.
 Naudokite rekomenduojamus valymo produktus. Aukštos kokybės valymo produktai
ir įranga užtikrina geresnę priežiūrą ir sudaro tik nedidelę priežiūros išlaidų dalį.
 Visada laikykitės valymo produktų gamintojo instrukcijų.
 Visada laikykitės pateiktų sveikatos ir saugos instrukcijų.
Naudokite grindų priežiūros chemines medžiagas
Aukšto ir žemo pH valymo chemikalų naudojimas gali tapti pažeidimo ir/ar spalvos pakeitimo
priežastimi. Per didelis arba neadekvatus plovimas cheminėmis medžiagomis gali pabloginti
grindų charakteristikas.

Dažnai užduodami klausimai
Kaip dažnai turėčiau valyti savo grindis?
Optimalus valymo ir priežiūros dažnumas yra nustatomas pagal tai, kaip grindys
naudojamos. Sudarant valymo ir priežiūros grafiką, gera praktika – pirmiausia atsižvelgti į
grindų situaciją: pvz., ar tai pagrindinis įėjimas į pastatą, ar mažiau naudojamas šoninis
įėjimas? Ar grindys surinks sausą ir drėgną gruntą? Kokį eismo lygį grindys turės atlaikyti?
Atminkite, kad ryškias spalvas gali tekti valyti dažniau, kad išsaugotumėte jų išvaizdą ir
išvengtumėte išsidėvėjimo vaikščiojimo zonose.

Kaip pašalinti dėmes?
Kuo greičiau pašalinkite atsiradusias dėmes. Daugelis dėmių gali būti saugiai pašalintos
naudojant sausą popierinę šluostę, neutralią valymo priemonę arba vaitspiritą.
NENAUDOKITE šarminių produktų su aukštu pH lygiu ar stiprių tirpiklių kaip acetonas. Jie gali
būti žalingi tiek žmonėms, tiek Jūsų grindims.

Problema:

Pamėginkite:

šokoladą, riebalus, kiaušinį, kavą, sultis ir kt. Neutralia grindų valymo priemone ir
drungnu vandeniu
Asfaltą, alyvą, gumą, suodžius

Vaitspiritu

Kramtomoji guma

Vėsinti šaltu purškalu arba ledo kubeliais ir
nugrandyti.

Rūdis

Oksalo arba citrinų rūgštimi ir drungnu
vandeniu

Jei turite abejonių, atlikite bandomąjį mažesnės zonos valymą nepastebimoje vietoje.
Poliravimo patarimai
 Purškiama arba sausa poliravimo priemonė padidina žvilgesį, pašalina juodas žymes
ir įbrėžimus. Poliruokite naudodami švarų poliravimo diską.
 Tinkamai pasirūpinkite savo diskais. Jiems tapus nešvariais, apverskite.Panaudoję
nuplaukite, nuskalaukite ir pakabinkite, kad išdžiūtų.
Diskų kodai
Diskų stambumą nurodantys spalvos kodai priklauso nuo gamintojo ir šalies, o taip pat nuo
naudojamo aparato tipo, t. y. standartinis, didelio greičio, labai didelio greičio.
Pavyzdys:
3M
Įprastam valymui purškiant ir švelniam
šveitimui

Raudonas

Periodiniam valymui

Raudonas

Pastaba: Mėlynas ar žalias padas nereikalingas reguliariam valymui. Marmoleum produktams
negalima naudoti rudo ar juodo pado.
Aparato greitis
Valant ir prižiūrint aparatu, rekomenduojama išlaikyti 150–300 RPM greitį. Taikant purškimo
metodą, rekomenduojamas blizgesio netolygumų pašalinimo ir grindų atnaujinimo greitis yra
nuo 300 iki 500 RPM.
Rekomenduojami grindų priežiūros produktai
Forbo Flooring systems rekomenduoja naudoti neutralią valymo priemonę kaip Forbo
Cleaner arba Forbo Monel. Forbo lanksčioms dangoms taip pat galima naudoti kitus grindų
priežiūros produktus. Naudojant kitų gamintojų produktus, būtina vadovautis naudojimo
instrukcijomis.
Susisiekite su mumis:
Interneto svetainė: www.forbo-flooring.lt
Elektroninis paštas: info.lt@forbo.com

