
 

Forbo kopšanas sistēma - Tessera  

 
Forbo grīdas tīrīšanas un kopšanas padomi: 
Tessera paklājflīzes ir ražotas no poliamīda (neilona) šķiedrām, kas ir izturīgas un nezaudē 
sākotnējo izskatu pat vislielākajās noslodzes zonās. Šo dažu padomu ievērošana nodrošinās 
materiāla vieglu kopšanu un ilgu kalpošanu.  
 
Tīrīšana pēc ieklāšanas 
Attīriet virsmu no netīrumiem, gružiem, smiltīm un citiem netīrumiem, izmantojot vertikālo 
putekļu sūcēju ar mehānisko rotējošo birsti. Ja nepieciešams, iztīriet traipus. 
 
Regulārā tīrīšana 
Regulārās tīrīšanas biežums ir atkarīgs no noslodzes, netīrumu pakāpes un vēlamā ārējā 
izskata. 
•  Tīriet, izmantojot vertikālo putekļu sūcēju ar mehāniski 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. 
 
Periodiskā apkope 
Ja vēlaties uzturēt apmierinošu grīdas izskatu, veiciet turpmāk norādītās apkopes darbības. 
•  Rūpīgi iztīriet ar putekļu sūcēju, lai savāktu netīrumus 
•  Ja nepieciešams, iztīriet traipus 
Lai iztīrītu netīrumus, kas paliek pēc tīrīšanas ar putekļu sūcēju, varat izmantot sekojošas 
tīrīšanas metodes: 
•  Tīrīšana ar karstā ūdens iekārtu 
 
Ņemiet vērā: 
•  Pēc tīrīšanas ar karstā ūdens smidzināšanu nogaidiet vismaz 24 stundas un tikai tad 
atsāciet grīdas izmantošanu. 
 
 
Traipu tīrīšana 
•  Izmantojiet sausu, tīru, baltu drānu, uzklājiet pH neitrālu traipu tīrīšanas līdzekli un 
apstrādājiet traipu virzienā no ārpuses uz centru. Ja traips saglabājas, atkārtojiet darbību. 
Rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet nožūt. 
 
Nelietojiet balinātājus, jo tie var kaitēt produktam un ietekmēt krāsas kvalitāti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 



Vislabākā prakse: Padomi efektīvai grīdas kopšanai 
 
Sargājiet tikko ieklātas grīdas 
Tikko ieklātas grīdas virsma pārējo remontdarbu laikā ir jāapklāj ar piemērotu pārsegu, kas 
nerada traipus 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
Kā tīrīt traipus? 
Tīriet traipus, tiklīdz esat tos pamanījuši. Vairumu traipu var iztīrīt, ievērojot iepriekš sniegtos 
ieteikumus. NEIZMANTOJIET balinātājus vai spēcīgus šķīdinātājus, jo tie var kaitēt cilvēkiem 
un grīdai. 
 

Netīrumi: Ko darīt: 

Sausie netīrumi Savāciet netīrumus izmantojot putekļu sūcēju 

Košļājamā gumija Izmantojiet tam paredzētu aerosolu  

Traipi parādās no jauna Traipi ir izturīgi pret izmantoto līdzekli; traipa 
vieta nav pietiekami noskalota ar tīru ūdeni 

Ja rodas šaubas, izmēģiniet tīrīšanas līdzekli uz parauga vai nemanāmā vietā. 
 
Ieteicamie grīdas kopšanas līdzekļi. 
Forbo Flooring iesaka izmantot ph-neitrālus, neputojošus paklāju tīrīšanas līdzekļus, kuri ir 
piemēroti neilona šķiedrām. Izvēloties kopšanas līdzekļus, lūdzu, konsultējieties ar jūsu 
piegādātāju. 
 

Sazinieties ar mums: 

Tīmekļa vietne: www.forbo-flooring.lv 

E-pasts: info.lv@forbo.com 

 

 


