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VALYMO IR PRIEŽIŪROS
INSTRUKCIJA

Weber Design spalvotų cementinių grindų valymo ir priežiūros instrukcija
1. Produktai
weber.floor CASA Design arba weber.vetonit 4650 Design Plaano grindys,
padengtos weber.floor paviršiaus apsauginėmis priemonėmis (weber.floor Top
Primer ir weber.floor Top Matt)
2. Valymas
Svarbiausi valymo ir priežiūros nurodymai pateikti tolesniuose puslapiuose.
2-ajame puslapyje pateiktos Weber Design spalvotų cementinių grindų kasdienio ir
savaitinio valymo instrukcijos. 3-iajame ir 4-ajame puslapiuose pateiktos viešųjų patalpų
(pvz., mokyklų, biurų, prekybos vietų) grindų priežiūros ir periodiško valymo
instrukcijos.
Dėmesio! Valydami venkite:
-

stipriai šarminių ir rūgštinių valymo tirpalų;
stiprių tirpiklių ir abrazyvinių šveitimo priemonių;
braižančių valymo reikmenų ir įrenginių;
ilgai trunkančio vandens poveikio ir valymo garais.

Weber spalvotų liejamųjų grindų numatytas tarnavimo laikas yra apie 20–30 metų.
Paviršius atnaujinamas maždaug kas 5–10 metų, priklausomai nuo dėvėjimo
intensyvumo. Viešosiose patalpose (atsižvelgiant į dėvėjimąsi) – dažniau.

Weber Design grindų valymas

Kasdienis ir savaitinis valymas
Grindis siurbliuokite reguliariai, kad nebūtų nešvarumų (smėlio, dulkių).
Valykite grindis drėgna arba šlapia mikropluošto šluoste, priklausomai nuo užterštumo.
Naudokite Cif universalųjį valiklį laikydamiesi dozavimo nurodymų.
• Drėgnas valymas: pasigaminkite valymo tirpalą butelyje su purkštuku, tiksliai
dozuokite valymo priemonę. 2–3 kartus tolygiai užpurkškite tirpalo ant šluostės,
leiskite akimirką įsigerti ir tada valykite grindis.
Jei reikia, pakeiskite šluostę į švarią.
• Šlapias valymas: pasigaminkite valymo tirpalą butelyje su purkštuku, tiksliai
dozuokite valymo priemonę. 4–6 kartus tolygiai užpurkškite tirpalo ant šluostės,
leiskite akimirką įsigerti ir tada valykite grindis.
Jei reikia, pakeiskite šluostę į švarią.
• Plaukite nešvarias šluostes skalbimo mašinoje atskirai nuo kitų skalbinių. Laikykitės
gamintojo pateiktų skalbimo nurodymų ir naudokite tik nedidelį kiekį skalbimo
priemonės.
Šalinkite dėmes nuo grindų, kol jos dar šviežios.
• Valymo tirpalo užpilkite ant dėmės ir palikite veikti (2–5 min.). Švelniai pašveiskite
dėmę minkšta kempine, mikropluošto šluoste ar minkštu šepečiu. Nuvalykite tirpalą.
Dar kartą pavalykite dėmės vietą švaria, vandeniu sudrėkinta šluoste.
Valydami grindis nenaudokite šveičiamųjų valymo reikmenų.
Baldų kojelių apačią paklijuokite veltinio gabalėliais.
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Priežiūros instrukcija
Weber Design grindys
(padengtos weber.floor Top Matt apsaugine priemone)

Kasdienis valymas

Kasdieniam plovimui naudokite grindų valymo įrenginį kiek galima dažniau.
Šluota su drėgna ar šlapia mikropluošto šluoste pavalykite tas vietas, kur su
įrenginiu prieiti neįmanoma. Naudokite Jontec 300 serijos valymo priemones.
Reguliariai naudokite priemonę Jontec Tensol (pvz., 1–2 k. per savaitę) tiek
plaudami plovimo įrenginiu, tiek valydami šlapia šluoste.

Periodiška priežiūra
Reguliariai plaukite paviršių. Su šlapia šluoste arba plovimo įrenginiu
sudrėkinkite grindis tirpalu. Truputį palaikykite, tada plotą plaukite plovimo
įrenginiu siurbimo antgalį pakėlę į viršų. Nuleiskite siurbimo antgalį ir tuo
pačiu nuplaukite grindis švariu vandeniu. Leiskite paviršiui išdžiūti. Naudokite
valymo priemones Jontec Profi arba Jontec Forward free.
Prireikus grindis nupoliruokite. Švarias ir sausas grindis sudrėkinkite su šlapia
šluoste Tensol tirpalu arba iš įrenginio dozavimo indo grindų poliravimo metu.
Naudokite didelių apsukų grindų valymo įrenginį su TASKI IntelliPad disku.

Reikalingos priemonės:
Jontec 300
Jontec Forward free
Jontec Tensol

TASKI Twister žalias
TASKI Twister geltonas
TASKI Twister IntelliPad
grindų šepetys

Saugos duomenų lapus rasite
svetainėje www.diversey.com
Produktų katalogus rasite
adresu www.diverseysolutions.com/fi
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TASKI valymo įrenginys
TASKI didelių apsukų
grindų priežiūros įrenginys

Priežiūros instrukcija
Weber Design grindys
(padengtos weber.floor Top Matt apsaugine priemone)

Kasdienis ir periodiškas valymas
Būdas

Dažnumas Valymo priemonė

Plovimo
įrenginys

Kasdien

Drėgnas arba
šlapias valymas

Jontec 300 serijos
produktai /

Dozavimas / Naudojamas
Darbo instrukcija
1 l vandens diskas
TASKI Twister
1–5 ml,
žalias / TASKI
priklausomai
nuo užterštumo IntelliPad

Kasdieniam plovimui naudokite grindų plovimo įrenginį kiek
galima dažniau. Šluota su drėgna ar šlapia šluoste
pavalykite tas vietas, kur su įrenginiu prieiti neįmanoma.
Reguliariai naudokite priemonę Tensol (pvz., 2 k. per
savaitę) tiek plaudami plovimo įrenginiu, tiek valydami šlapia
šluoste.

TASKI Twister
5–20 ml,
priklausomai
geltonas
nuo užterštumo

Su šlapia šluoste arba plovimo įrenginiu sudrėkinkite grindis
tirpalu. Truputį palaikykite, tada plotą plaukite plovimo
įrenginiu siurbimo antgalį pakėlę į viršų. Nuleiskite siurbimo
antgalį, dar kartą nuplaukite grindis švariu vandeniu ir leiskite
joms išdžiūti. Generaliniam grindų plovimui naudokite grindų
priežiūros įrenginį ir Jontec Forward free priemonę (20 ml
vienam litrui vandens).
Švarias ir sausas grindis sudrėkinkite Tensol tirpalu su šlapia
šluoste arba iš įrenginio dozavimo indo grindų poliravimo
metu. Naudokite didelių apsukų grindų priežiūros įrenginį.

Jontec Profi
Jontec Tensol

Paviršiaus
valymas

Periodiškai, Jontec Profi
pvz., 1 k. per Jontec Forward free
mėnesį

Generalinis
valymas

Pagal poreikį

Poliravimas

Pagal poreikį Jontec Tensol

5–20 ml

Dėmių
šalinimas

Pagal poreikį Jontec Forward free

20–100 ml /
500 ml
(paruošta
naudoti)

Sprint Spitfire spray

TASKI Twister
žalias / TASKI
IntelliPad

Dėmes šalinkite nedelsiant. Užpilkite tirpalo ant dėmės,
palikite veikti. Švelniai pašveiskite minkštu šepečiu, disko
centru arba kempinėle. Nuvalykite tirpalą ir nuplaukite švariu
vandeniu. Leiskite paviršiui išdžiūti. Jeigu reikia, procedūrą
pakartokite.

Saugos duomenų lapus rasite svetainėje www.diversey.com.
Produktų katalogus rasite adresu www.diverseysolutions.com/fi.
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