AMTICO DIZAINO GRINDŲ
PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Dangos valymo dažnumas priklauso nuo patalpų praeinamumo, nešvarumo, dangos spalvos ir tipo.
Amtico kompanijos politika grindžiama dangos priežiūros rekomendacijomis, kuriomis lengva naudotis.
PRIEŽIŪRA PO DANGOS SUKLOJIMO:
Nušluoti nuo grindų purvo ar dulkių likučius. Drėgni klijai turi būti nuvalomi tuoj pat nuo naujai išklotų grindų, naudojant
švarų, drėgną audinį suvilgytą Amtico klijų nuėmėju. Išdžiuvus klijams ant suklijuotų grindų paviršiaus, šie valomi
atsargiai gramdant nuo paviršiaus ar naudojant Amtico klijų nuėmėju sudrėkintą 3M raudoną padą.
PASIRUOŠIMAS PIRMINEI PRIEŽIŪRAI
Įsitikinkite, kad grindys tinkamai apsaugotos, kol visi statybos darbai baigti.
Tam, kad klijai sutvirtėtų, naujos grindys neturi būti valomos sekančias 24 val. po grindų dangos suklojimo. Nestumdyti
ir nedėti sunkių daiktų ant paviršiaus bent 48 val. tam, kad minimizuoti įsispaudimų atsiradimą.
Po klijų sutvirtėjimo grindys turi būti išsiurbtos ar iššluotos ir tik tada nuplautos vadovaujantis pasirinkta priežiūros
sistema. Tokiu būdu bus pašalintas purvas ar dulkių likučiai po dangos suklojimo. Likęs klijų perteklius pašalinamas
sudrėkintu padu, lengvais trinamaisiais judesiais kaip nurodyta anksčiau .
APSAUGINIO SLUOKSNIO (VAŠKO) PADENGIMAS (JEI REIKALINGAS):
Amtico grindys turi labai kietą ir nepralaidų paviršių, nereikalaujantį apsauginio sluoksnio. Tačiau, dauguma grindų,
ypatingai didelio intensyvumo vietose, gali būti dengiamos apsauginiu sluoksniu. Tai suteiks grindims paviršiaus
savitumą. Vaškavimas yra skirtas maksimizuoti grindų patvarumą ir ilgaamžiškumą. Grindys su apsauginiu sluoksniu
lengviau prižiūrimos.
1. Apsauginio sluoksnio (vaško) nuėmimas: paruošti tirpalą iš vaško nuėmėjo ir vandens pagal gamintojo
rekomendacijas. Dėl grindų slidumo atliekant vaško nuėmimo darbus – laikykitės ypatingo atsargumo.

Naudojant gausų kiekį paruošto Paskirstyti tirpalą šepečiu ar
tirpalo, padengti juo grindų valymo mašina su žaliu 3M padu.
paviršių ir palaikyti 5-10 min.
Neleisti masei išdžiūti and grindų.
2. Apsauginio sluoksnio (vaško) padengimas:

Įpilkite vašką į kibirą. Prisotinti
šluotą sumaišytu tirpalu. Dengti
grindų paviršių lygiu, plonu
sluoksniu.

Pašalinti masę šlapio valymo siurbliu ar
plaušine šluota. Perskalauti grindis
švariu vandeniu du kartus ir palikti džiūti.
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Pradėti nuo tolimiausios išėjimui Padengti kitą sluoksnį 90 kampu
patalpos dalies. Dengti ploną, lygų pirmąjam. Palikti džiūti 30 min.
sluoksnį 15-25 cm
nuo perimetro Nepoliruoti 24 val.
persukamais (aštuoniukės) judesiais.
Palikti džiūti 30 min.
Paviršiaus vaškavimas gali būti atnaujinamas papildomu plonu vaško sluoksniu, padengiamu ant švarių grindų. Vaško
padengimo dažnumas priklauso nuo intensyvumo patalpoje.
Vieną ar du kartus per metus, priklausomai nuo intensyvumo patalpoje, senas vaškas ir dėmės turi būti pašalintos. Jei
naudojama valymo mašina naudojamas žalias padas. Nerekomenduojama naudoti rudą ar juodą padus, jie gali
sugadinti Amtico dizaino grindis.
SKYSČIŲ IŠSILIEJIMAS:
Išsiliejus skysčiui, jis turi būti išvalytas, nes gali sukelti grindų slidumą. Naudoti sugeriantį popierių, perplauti grindis
skiestomis valymo priemonėmis, perskalauti ir leisti išdžiūti.
Bent kartą per metus grindys turi būti kruopščiai išplaunamos nuo užsinešusio purvo ir padengtos vaško. Tuomet
padengti vašką iš naujo pagal nurodymus. Nerekomenduojama naudoti rudą ar juodą padus, jie gali sugadinti Amtico
dizaino grindis.
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Blogo oro salygomis ypač didelio intensyvumo patalpose rekomenduojama grindis pavalyti naudojant plaušininę šluotą
ar plovimo mašiną su papurškimu. Valytojas turėtų naudoti valiklį ar skiestas neutralias valymo priemones pagal
gamintojo rekomedacijas. Plovimo mašina su papurškimu naudojama su šepečiu ar mėlynu 3M padu.
REGULIARI - KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA
Kasdieninei priežiūrai naudokite šluotą šiūkšlėms abrazyvui sušluoti, kuris gali subraižyti grindis. Patalpą
perplaukite ir leiskite išdžiūti. Patalpas, priklausomai nuo jų dydžio, plauti plaušine šluota ar plovimo mašina su
papurškimu, naudojant raudoną padą.
Prieš darbų pradžią – išstatykite įspėjamuosius ženklus apie valymo darbų vykdymą.
1. Kasdieninis šlavimas ir dulkių valymas.

Surinkti stambias šiūkšles.

Šluota sušluoti dulkes ir smėlį.

Nusiurbti dulkių siurbliu purvą surenkančius
kilimėlius prie įėjimo.

2. Drėgnas valymas.
Pasiruošti valymo priemonių tirpalą ar neutralų valiklį pagal gamintojo nurodymus.

Naudoti plovimo mašiną su papurškimu (450 aps/min)
su 3M mėlynu padu (žymėms pašalinti) ar raudonu 3M
padu (poliravimui).

Valyti plotą kas 2m
paveiksle.

2

. Valymo planas nurodytas

3. Plovimas plaušine šluota (alternatyva plovimui mašina su papurškimu).
Pasiruošti valymo priemonių tirpalą ar neutralų valiklį pagal gamintojo nurodymus.

Naudoti gerai išgręžtą
nešvarumams išvalyti.

šluotą

žymėms
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Valyti patalpą persukamais (aštuoniukės) judesiais. Perskalauti
šluotą reguliariai, keisti nešvarų vandenį pagal reikalingumą.

Leisti grindims išdžiūti.
Nuimti įspėjamuosius ženklus baigus darbą.
GARANTIJOS:
Amtico Signature grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 25 metų garantija dangos
išsidėvėjimui namų aplinkai, bei 20 metų komercinės paskirties aplinkai.
Amtico Spacia grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 20 metų garantija išsidėvėjimui, bei
10 metų komercinės paskirties aplinkai.
Amtico First grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 12 metų garantija išsidėvėjimui, bei 7
metų mažo apkrovimo komercinės paskirties aplinkai.
Amtico Marine grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 10 metų komercinės paskirties
aplinkai.
PRIEMONĖS:
Amtico International gali pasiūlyti aukštos kokybės Amtico dizaino grindims skirtas priežiūros priemones:
- kasdieninės priežiūros grindų valymo priemonė- Amtico Floorcare Maintainer;
- grindų vaškas – Amtico Floorcare Dressing;
- grindų vaško nuėmėjas – Amtico Floorcare Stripper.
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