
 

 

 

Forbo grīdas kopšana — Flotex 

Forbo grīdas tīrīšanas un kopšanas padomi 
Forbo Flotex® lokšņu un flīžu unikālā konstrukcija ļauj iztīrīt netīrumus labāk nekā no citiem tekstila grīdas segumiem. 

Atšķirībā no parasto paklāju cilpiņu un vītajām šķiedrām Flotex® gludās un taisnās šķiedras neiesprosto netīrumu 

daļiņas, bez grūtībām atbrīvojot tās tīrīšanas laikā. Vairumu izlieto šķidrumu radīto traipu var iztīrīt ar tīru ūdeni. 

 
 

Sākotnējā tīrīšana uzreiz pēc ieklāšanas 
 

Jaunas grīdas nevajadzētu mazgāt ar ūdeni trīs dienas pēc ieklāšanas. 

Attīriet virsmu no netīrumiem, gružiem, smiltīm un grants ar vertikālo putekļu sūcēju un mehānisko rotējošo birsti. 

Pārbrauciet ar putekļu sūcēju vairākas reizes, lai nodrošinātu visu netīrumu savākšanu. Putekļu sūcēja kustībām uz 

priekšu ir jābūt ātrām, bet atpakaļgaitā — lēnām. Ja nepieciešams, iztīriet traipus. 

 
 

Regulārā tīrīšana 
 

Regulārās tīrīšanas biežums un veids ir atkarīgs no noslodzes, netīrumu pakāpes, vēlamā izskata un higiēnas 

standartiem. 

 
• Tīriet ar vertikālo putekļu sūcēju un mehānisko rotējošo birsti. 

• Ja nepieciešams, iztīriet traipus.

 

Vajadzības gadījumā: 

Veicot regulāro tīrīšanu, ieteicams periodiski veikt kādu no mehāniskajām paklāju tīrīšanas metodēm ar vienu no šīm 

iekārtām: 

• karstā ūdens iekārta; 

• „3 in 1” iekārta; 

• iekārta ar pretēji rotējošām cilindriskajām birstēm. 

Rūpīgi noskalojiet grīdu ar tīru ūdeni un ļaujiet tai nožūt. 
 

 

Traipu tīrīšana 
Vairumu traipu var iztīrīt ar tīru, siltu ūdeni vai neitrālu, putas neveidojošu paklāju tīrāmo līdzekli. Ja nepieciešams 

iztīrīt grūtāk tīrāmus traipus, izmantojiet tālāk aprakstīto skrāpja, birstes un skalošanas metodi. 

 
Skrāpja, birstes un skalošanas metode 

1. Noskrāpējiet lielāko traipa daļu ar neasu skrāpi vai lāpstiņu. 

2. Uzlejiet piemērotu ūdens daudzumu, noberziet ar cietu birsti un savāciet netīro ūdeni ar drānu. 

3. Noskalojiet ar tīru ūdeni. Savāciet pēc iespējas lielāku šķidruma daudzumu absorbējošā drānā ar krāsas skrāpja 

vai lāpstiņas palīdzību. 

4. Ja traips nav pilnībā iztīrīts, atkārtojiet 2. un 3. punktā norādītās darbības, izmantojot neitrālu, putas 

neradošu paklāju tīrāmo līdzekli vai universālu traipu tīrāmo līdzekli. 

5. Rūpīgi noskalojiet grīdu ar tīru ūdeni un ļaujiet tai nožūt. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  


