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Ar cietvasku vai eļļu apstrādātas grīdas kopšanas instrukcija

Vispārējas norādes
Jūsu birojā/dzīvoklī ir ieklāta augstvērtīga koka grīda. Lai nodrošinātu grīdas vizuālo īpašību ilglaicīgu saglabāšanu un iespēju 
viegli atjaunot grīdu tās virsmas bojājuma gadījumā, grīdas pārklājumam lakas vietā ir izmantots augstvērtīgs cietvaska/eļļas 
materiāls. Šim virsmas apdares materiālam ir nepieciešama sevišķa un regulāra kopšana. Sekojošo kopšanas instrukciju 
ievērošana un pielietošana ir svarīgs nosacījums grīdas seguma īpašību uzturēšanai.

Ikdienas kopšanai ar Stalgen cietvasku vai eļļām apstrādātām grīdām
• Nelieliem ikdienas putekļiem un netīrumiem pietiek ar noslaucīšanu ar birsti vai mopu. Ja Jūs pielietojat elektrisko 

putekļu sūcēju, piegrieziet vērību, lai tiktu izmantots parketa grīdai paredzētais putekļu sūcēja uzgalis. Ja šādu uzgali 
neesat iegādājies komplektā ar putekļu sūcēju, to iespējams iegādāties atsevišķi saimniecības preču veikalos. Šāda 
uzgaļa pielietošana ļaus izvairīties no ieskrāpējumiem grīdas tīrīšanas laikā.

• Lielākus netīrumus notīrīt vislabāk izmantojot Stalgen Floor-Care/Grīdas kopšanas līdzekli atšķaidītu ūdenī. Šajā 
gadījumā ūdenim ir pievienota PH neitrāla piedeva (tā nesatur šķīdinātājus un krāsvielas), kuras  pamatā ir bioloģiski 
noārdāmi tensīdi un karnaubas palmas dabīgie vaski. Gaišām grīdām Jūs varat pielietot arī “Stalgen baltās ziepes”, tās 
pielietojot, lūdzu, ņemiet vērā norādes, kuras dotas uz iepakojuma.

• 25 līdz 50 ml Stalgen Floor-Care/Grīdas kopšanas līdzekļa pietiek izšķaidīt 5 litros ūdens, lai veiktu regulāru iknedēļas 
mitro tīrīšanu un kopšanu.

• Ļoti liela piesārņojuma gadījumā palieliniet ūdenim pievienoto kopšanas līdzekļa daudzumu.
• Lūdzu ievērojiet, lai grīda Jūs grīdu noslaukāt tikai ar viegli mitru lupatiņu un pēc tīrīšanas uz grīdas nepaliek ūdens 

paliekas.

Ikgadējā ar Stalgen cietvasku vai eļļu apstrādāto grīdas segumu atsvaidzināšana (lielas noslodzes 
gadījumā veikt vairākas reizes gadā)

• Noslaukiet grīdu, viegli samitrinot ar Stalgen  Floor-Care/Grīdas kopšanas līdzekļa šķīdumu ūdenī, kā minēts iepriekš un 
ļaujiet nožūt apmērām 3 stundas

• Stalgen Wax Refresher/Grīdas aizsargvasku ar tīrīšanas mopu vai ne plūksnainu kokvilnas audumu plānā un vienmērīgā 
kārtā uzklājiet uz grīdas un pārpalikumu nekavējoties noņemiet ar kokvilnas audumu.

• Izmantojot viena diska pulēšanas mašīnu ar balto spilventiņi, Jūs iegūsiet vel labākus rezultātus. Pa grīdu var atkal 
staigāt pēc aptuveni divām stundām, bet pēc 24 stundām grīda ir pilnība slogojama.

• Stalgen Wax Refresher/Grīdas aizsargvasku uzklājiet, lūdzu, vienmērīgi uz pilnībā visas grīdas virsmas.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka izlietotā kokvilnas lupatiņa 24 stundas ir izklātā veidā novietota žūšanai, pretējā gadījumā var 

notikt kokvilnas lupatiņas uzkaršana ar sekojošu aizdegšanos.
• Pēc 24 stundām no kokvilnas lupatiņas var atbrīvoties.

Vispārējas norādes grīdas uzturēšanai
• Regulāri rūpējoties par grīdu, izmantojot ražotāja ieteiktos grīdas kopšanas līdzekļus grīda ilgstoši saglabās savu vērtību.
• Nekādā gadījumā nelietojiet grīdas virsmas kopšanai vai atjaunošanai līdzekļus, kuri nav PH neitrāli. Pretējā gadījumā 

pastāv iespēja, ka grīdas virsma tiks neatgriezeniski bojāta.
• Lai aizsargātu Jūsu grīdu no bojājumiem, ir svarīgi, lai tai būtu izvietoti piemēroti tīrīšanas zonu paklāji ieejas un izejas 

zonu priekšā.
• Pārliecinieties, lai gaisa mitrums telpās, sevišķi apkures perioda laikā ziemas sezonā, vienmēr būtu starp 40 % un 60%. 

Jūsu koka grīda ir dabas produkts, tā palīdz uzturēt telpā vienmērīgu gaisa mitrumu. Koksne uzņem un atdod gaisam 
mitrumu atkarībā no mitruma telpās. Tā atbilstoši rūk un briest, mitrumam koksnē mainoties.

• Informāciju par kopšanas līdzekļiem Jūs varat atrast pie Stalgen koka grīdu segumu izplatītājiem.
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