Forbo kopšanas sistēma - Eternal
Forbo projektu vinila kolekcijas ir viegli tīrāmas un kopjamas, pateicoties izturīgajam PUR
pārklājumam.

Tīrīšana pēc ieklāšanas
Tikko ieklātas grīdas nevajadzētu mazgāt ar ūdeni trīs dienas pēc ieklāšanas.
Notīriet no grīdas visus gružus, netīrumus un putekļus un uzkopiet grīdu ar neitrālu tīrīšanas
līdzekli. Lielāku laukumu tīrīšanai varat izmantot kombinēto grīdas uzkopšanas iekārtu vai
viendiska mašīnu (150-300 apgriezieni) ar sarkano 3M vai ekvivalentu tīrīšanas disku.
Nosusiniet netīro ūdeni ar gumijas slotiņu un lupatu vai mitro putekļu sūcēju, noskalojiet ar
tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.
Grīda ir gatava lietošanai, un tai nav nepieciešama papildu apstrāde ar vasku. Ja plānojat
veikt papildu apstrādi, iepazīstieties ar visbiežāk uzdoto jautājumu sadaļu šajā pamācībā.

Regulārā tīrīšana
Regulārās tīrīšanas biežums ir atkarīgs no noslodzes, netīrumu pakāpes, vēlamā izskata un
higiēnas standartiem.
• Notīriet putekļus un netīrumus ar putekļsūcēju, sausu vai mitru lupatu.
• Notīriet traipus ar mitru lupatu un neitrālu tīrīšanas līdzekli. Vajadzības gadījumā:
• Tīriet grīdu ar izsmidzināšanas metodi, izmantojot rotējošo mašīnu ar sarkano 3M (150 –
300 apgriezieni) vai ekvivalentu disku un neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli.

Periodiskā apkope
Ja vēlaties panākt apmierinošu grīdas ārējo izskatu, veiciet sekojošas tīrīšanas darbības.
• Notīriet putekļus un netīrumus ar putekļsūcēju, sausu vai mitru lupatu.
• Notīriet traipus ar mitru lupatu un neitrālu tīrīšanas līdzekli.
• Pulējiet grīdu ar rotējošo mašīnu (300-500 apgriezieni) un sarkano 3M vai ekvivalentu
disku, izmantojot pH neitrālu grīdas pulēšanas līdzekli, lai panāktu vienmērīgu spīdumu un
viendabīgu izskatu.

Vislabākā prakse: Padomi efektīvai grīdas kopšanai

Vispārējie padomi
Sargājiet tikko ieklātas grīdas
Tikko ieklātas grīdas virsma pārējo remontdarbu laikā ir jāapklāj ar piemērotu
pārsegu, kas nerada traipus. Izmantojiet krēslu un galdu kāju aizsargus, lai izvairītos
no skrāpējumiem. Krēslu riteņiem ir jābūt no mīksta materiāla, kas piemērots
elastīgajiem grīdas segumiem (saskaņā ar EN425 standartu).
Izmantojiet kājslauķu sistēmas
80 % netīrumu, kas nonāk telpās, tiek ienesti ar apaviem. Jāizveido piemērotas
platības (ideālā gadījumā vairāk nekā 6 m) un kvalitātes ieejas sistēmas. Neatkarīgu
ekspertu pārbaudē ir secināts, ka Forbo Coral vai Nuway ieejas grīdu sistēmas notīra
un aiztur līdz 94 % netīrumu un mitruma, kas nonāk ēkā ar apavu zolēm, samazinot
uzturēšanas izmaksas un grīdas segumu nodilumu, kā arī mazinot paslīdēšanas risku.
Tāpat kā visas netīrumus aizturošās sistēmas, arī kājslauķu sistēmas ir regulāri jātīra,
lai atbrīvotu tās no savāktajiem netīrumiem.
Tīrīšana
• Regulāra tīrīšana ir lietderīgāka un izmaksu ziņā efektīvāka nekā periodiskā īpašā
apkope.
• Izmantojiet ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Augstas kvalitātes tīrīšanas līdzekļi un
aprīkojums nodrošina efektīvu apkopi un sastāda tikai nelielu daļu no apkopes
izmaksām;
• Vienmēr ievērojiet tīrīšanas produktu ražotāja norādes.
• Vienmēr ievērojiet drošības noteikumus.
Tīrīšanas līdzekļu izmantošana
Nepareiza ķīmisko līdzekļu lietošana var radīt bojājumus un/vai kaitēt grīdas seguma
izskatam un krāsai. Pārmērīga vai neatbilstoša ķīmisko līdzekļu dozēšana var kaitēt
grīdas seguma kalpošanas īpašībām.
Nelietojiet abrazīvos pulverus un tīrīšanas līdzekļus.

Biežāk uzdotie jautājumi
Cik bieži ir jātīra grīda?
Vēlamo tīrīšanas un kopšanas regularitāti nosaka tas, kā grīda tiek izmantota. Sastādot
tīrīšanas un apkopes grafiku, ir jāņem vērā apstākļi. Piemēram, vai grīda atrodas tuvu ēkas
ieejai vai augšstāvā? Vai uz tās nonāks sausi vai mitri netīrumi? Kāda ir paredzamā grīdas
noslodze? Atcerieties, ka gaišas krāsas grīdas ir jātīra biežāk.
Vai grīdu ir nepieciešams pulēt?
Forbo projektu vinila apdarei nav nepieciešama pulēšana.
Kā tīrīt traipus?
Tīriet traipus, tiklīdz esat tos pamanījuši. Vairumu traipu var iztīrīt ar sausiem (papīra)
dvieļiem, ūdeni, tīrīšanas līdzekli, lakbenzīnu (vaitspirtu) vai alkoholu (šādā secībā).
NEIZMANTOJIET sārmainus tīrīšanas līdzekļus (amonjaks, soda) vai spēcīgus šķīdinātājus,
piemēram, acetonu, jo tie var kaitēt gan cilvēkiem, gan grīdai.
Traips:
Ar ko iztīrīt:
Šokolāde, tauki, olas, kafija, sulas utml.
Neitrālu tīrīšanas līdzekli remdenā ūdenī
Asfalts (bitumens), eļļa, gumija, sodrēji
Tīrīšanas vaitspirtu
Košļājamā gumija
Aerosolu vai ledus gabaliņiem un skrāpi
Rūsu
Skābeņskābi vai citronskābi remdenā ūdenī
Ja rodas šaubas, izmēģiniet tīrīšanas līdzekli uz parauga vai nemanāmā vietā.
Tīrīšanas diski, mašīnas ātrums un grīdas kopšanas produkti
Disku kodi
Krāsu kodi, kas norāda disku gradāciju, var atšķirties atkarībā no ražotāja/valsts.
Uzdevums
3M diska krāsa
Regulārai tīrīšanai ar izsmidzināšanu
Sarkana
Periodiskai apkopei
Sarkana
Piezīme: Parastai tīrīšanai un apkopei nav nepieciešami zilās vai zaļās krāsas diski. Forbo
produktus nedrīkst apstrādāt ar brūnajiem vai melnajiem diskiem.
Mašīnas ātrums
Tīrīšanai ar mašīnu piemērotais ātrums ir 150 līdz 300 apgriezieni. Tīrīšanai ar izsmidzināšanu
piemērotais ātrums ir 300 līdz 500 apgriezieni, lai likvidētu spīduma nevienmērību un
atjaunotu grīdas sākotnējo izskatu.
Ieteicamie grīdas kopšanas līdzekļi
Tīrīšanai ar smidzināšanu izmantojiet pH neitrālu tīrīšanas līdzekli, piemēram, Forbo Cleaner
vai Forbo Monel. Pulēšanai ar izsmidzināšanu izmantojiet pH neitrālu grīdas kopšanas
līdzekli. Forbo Flooring elastīgās grīdas kopšanai var izmantot arī citus līdzekļus. Ja
izmantojat citus līdzekļus, lūdzu, konsultējieties ar jūsu piegādātāju.
Sazinieties ar mums:
Tīmekļa vietne: www.forbo-flooring.lv
E-pasts: info.lv@forbo.com

