
 

Priežiūra ir apsauga 

MEDINöS LAKUOTOS GRINDYS 

 

Bendri patarimai 

“Tarkett” unikalios priežiūros ir apsaugos produktai grindims palengvina jų priežiūrą bei pratęsia 

jau ir taip ilgą medinių grindų gyvavimo laikotarpį. Atkreipkite d÷mesį, kad skirtingos medžio 

rūšys turi skirtingas savybes: kietumas, jautrumas braižymuisi, spalva, ir kitos. Visos medin÷s 

grindys ilgai veikiamos ultravioletinių saul÷s spindulių dienos metu l÷tai keičia spalvą. 

Labiausiai kinta vyšnių, pušies ir egzotinių medžių rūšys. 

 

Vidaus klimatas 

Labai svarbus tinkamas vidaus klimatas ir oro dr÷gnumas, kitaip medin÷s grindys gali pakisti 

daugiau nei įprastai. Ypatingą d÷mesį į tai reiktų atkreipti naujuose namuose į pastato 

konstrukcijų dr÷gmę, įprastą dr÷gnumą vasara, gerą v÷dinimą bei šildymą. Santykin÷ oro dr÷gm÷ 

pastato viduje turi būti 30-60% dr÷gnumo. Šildymo sezono metu kartais gali tapti per sausa 

(mažiau nei 30% dr÷gnumo). Tokiu atveju Jūs tur÷tum÷te naudoti oro dr÷kintuvą. 

 

Valymas 

• Valant grindis kasdien, jas užtenka sausai nušluostyti arba 

išsiurbti dulkių siurbliu. 

• Kruopštesniam lakuotų grindų valymui naudokite sudr÷kintą 

skudurą. Valymo šluotos nerekomenduojamos, nes ant grindų 

palieka pernelyg daug vandens. Į vandenį pilkite porą Tarkett 

Bioclean lašų arba sintetin÷s valymo priemon÷s, sud÷tyje 

neturinčios amoniako.  

• Grindis rekomenduojame prižiūr÷ti su Tarkett Lacquer Refresher, kuris palengvina 

grindų valymą ir prailgina laku padengto paviršiaus gyvavimą. Tarkett Lacquer 

Refresher yra unikalus, vandens pagrindu sukurtas ir nekenkiantis aplinkai priežiūros ir 

apsaugos produktas, suteikiantis galimybę v÷liau perlakuoti grindis. Jis tuo pat metu valo 

ir sudaro apsauginį grindų sluoksnį. Grindys tampa neslidžios, nes sud÷tyje neturi vaško, 

jos nepagelsta.  

Tarkett Bioclean ir  Tarkett Lacquer Refresher valymo priemon÷s tinka Proteco ir Proteco 

natura(matiniu) laku padengtoms grindims. Negalima naudoti alyvuotoms grindims! 

 



Nešvarumus sulaikykite prie į÷jimo 

Žvyras, purvas ir dr÷gm÷ yra visų medinių grindų priešai. Geri kilim÷liai priešais ir už išorinių 

durų sumažina poreikį nuolat valyti. Baldai, turintys apsaugines kojeles, sumažina riziką 

subraižyti grindis. Išsipylę skysčiai ant grindų turi būti išvalomi kuo greičiai. 

 

D÷mių šalinimas 

Lakuotos Tarkett medin÷s grindys yra itin atsparios d÷m÷ms. Svarbiausia jas pašalinti kaip 

galima greičiau, kol neišdžiūsta ir neįsigeria. Po to švariai nuvalykite su gerai išgręžtu 

skudur÷liu. Niekada nenaudokite acetono d÷m÷ms išimti, tai sugadins laką! 

Keletas rekomendacijų kokios rūšies valiklį tur÷tum÷te naudoti norimai d÷mei išvalyti. 

D÷m÷ Pašalinama su: 

Vaisiai, sultys, alus, 

vynas, kava, arbata,  

pienas 

Silpnas, sud÷tyje neturintis amoniako, sintetinis valiklis, kaip 

Tarkett Bioclean sumaišytas su drungnu vandeniu 

Šokoladas, riebalai, gumos 

žym÷s, derva, bitumas 

Valymo priemon÷s tirpalas 

Rašalas, pieštukai, tepalas 

batams, dažai 

Denatūruotas alkoholis 

Šlapimas, v÷malai Švelnus, sud÷tyje neturintis amoniako, valiklis, kaip Tarkett 

Bioclean sumaišytas su drungnu vandeniu 

Kraujas Šaltas vanduo 

 

Proteco paviršin÷s apsaugos priežiūros sistema apima platų valymo ir 

priežiūros produktų asortimentą, specialiai sukurtą kasdieniam ir 

periodiniam rūpinimuisi medin÷mis Trakett  grindimis. Siekiant 

geriausių rezultatų, savo medin÷ms grindims naudokite tik Tarkett  

produktus, bei atidžiai laikykit÷s visų nurodymų ir taisyklių. 

 

 

 


