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Liejamų/dažomų epoksidinių/poliuretaninių dangų 

priežiūra 

 

Bendri patarimai 

- Grindis valykite reguliariai, nes tai ekonomiškiau ir higieniškiau negu valant retkarčiais. 
- Visada laikykitės valymo priemonių dozavimo instrukcijų. Dangų priežiūrai naudoti neutralų valiklį. Valiklių 
sudėtyje negali būti tirpiklių.  
- Išsiliejusius riebalus ir purvą nuvalykite iš karto, nes jie gali pažeisti paviršių. 
- Grindis pažeidžia įvairūs tirpikliai. 
- Juodi kaučiuko rautukai ir kojelės gali pakeisti grindų dangos spalvą. Visų kėdžių ir stalų kojelės turi būti geros 
kokybės. 

Prevencinė priežiūra 

Apie 80% nešvarumų į patalpų patenka iš lauko. 
Ir 90% visų patekusių nešvarumų galima išvengti, jei naudojamos efektyvios ir teisingos priemonės prie 
įėjimų. Kuo mažiau purvo pateks pro įėjimą, tuo mažiau priežiūros reikės grindims.  

Kasdienis ir reguliarus valymas 

Sausas valymas 

Sausam valymui rinkitės nešvarumus šalinti sausa verpta šluoste ARBA naudojant siurbimą, norint pašalinti dulkes 
ir kietus nešvarumus dideliuose plotuose. 
 

Drėgnas valymas 

Naudokite šluostę sudrėkintą vandeniu arba plovimo tirpalu. Labai svarbu plaunant nepalikti daug vandens ant 
grindų dangos, ji turėtų būti beveik sausa jau po 15-20 sekundžių ARBA Plaukite valymo mašina naudodami 
atskiestą neutralų valymo priemonės tirpalą ir skalaukite su švariu vandeniu ar vandenių + neutraliu plovimo 
tirpalu. 
 
 

Dėmių šalinimas 

Dėmes reikia šalinti nedelsiant. Dėmes valyti ranka naudojant baltą/raudoną nailoninį diską ir neutralią valymo 
priemonę (tirpikliai negali būti naudojami). Dėmę pradedama valyti iš išorės judant link jos centro. Po to nuplaukite 
ir nuvalykite su švariu vandeniu. 
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Periodinis valymas 

Lengvas užterštumas 

Valymas purškiant 
Sumaišykite vandenį su neutraliu valymo tirpalu talpoje. Rekomenduojamas greitis 300-500 apsisukimų per 
minutę. Rekomenduojama naudoti raudoną diską. 

Sunkus užterštumas 

Mašina 
Plaukite cilindrine valymo mašina (papurškite praskiesta vandeniu valymo priemone iš mašinos). 

 


