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Sporto parketo priežiūra 

 

Kadangi mediena yra natūrali ir gyva medžiaga, ji juda kintant santykiniam drėgnumui. Sausoje aplinkoje 

mediena traukiasi, o kai drėgmės daug – plečiasi. Tose vietose, kur medieną ilgą laiką veikia didelio ar mažo 

santykinio drėgnumo sąlygos, ji gali būti pažeista. Todėl svarbu, kad santykinis drėgnumas išliktų 40–60 %. 

Per daug šlapinant parketą (dažnai plaunant automatine mašina arba skuduru, nuo stogo varvant vandeniui 

ir pan.) galima jį smarkiai sugadinti. Dėl reikšmingo atsitiktinio aplinkos sąlygų (temperatūros ir oro 

drėgnumo) pasikeitimo parketas gali būti nepataisomai sugadintas. Laikantis įprastos priežiūros instrukcijų 

bus užtikrintas aukštas tinkamumo sporto renginiams, švarumo ir higienos lygis. Jeigu šių nurodymų 

nesilaikoma, UAB „Saulės grindys“ nebeprisiima atsakomybės dėl jokių parketo pažeidimų. Jeigu jums reikia 

papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Intero LT“ atstovą, kuris suteiks reikiamų patarimų.  

Parketo įprastos priežiūros tikslas: 

 • Išlaikyti sportui tinkamas charakteristikas, pvz., blizgumą ir trintį *.  

• Išlaikyti higienos sąlygas, nepaisant intensyvaus naudojimo.  

• Palaikyti grindų švarą ir išvaizdą.  

* Reikia atkreipti dėmesį, kad sportiniam parketui yra labai svarbus valymas ir ant jų esantis dulkių kiekis.  

Norint išlaikyti sportui tinkamą funkcionalumą rekomenduojama grindis reguliariai valyti.  

 

Valymo rekomendacijos 

Pašalinės medžiagos, pvz., dulkės ar žemės (kurios sukelia mechaninį dilinimą), pažeidžia grindis. Mes 

rekomenduojame prie įėjimo į sporto salę vietų pakloti antistatinius kilimėlius kojoms valyti ir persiauti 

batus, kad būtų atnešama kuo mažiau nešvarumų.  

• Dulkės nuo grindų turi būti valomos sausa šluoste arba dulkių siurbliu. Dažnumas: kasdien.  

• Šlapiai galima valyti šiek tiek sudrėkinta sugeriamąja šluoste. Dažnumas: kas 2–3 dienas.  Per didelis 

vandens kiekis gali smarkiai sugadinti grindis. Todėl neleidžiama plauti šlapiu skuduru ar įprasta 

motorizuota mašina.  

• Mechaniniam valymui rekomenduoja naudoti atitinkamą „Rotowash“ (B60) ar lygiavertę mašiną 

• Sporto salėje, kurioje įrengtas sportinis parketas, rekomenduojama nuo 15 °C iki 20 °C temperatūra. 

Svarbu. Atsitiktiniai ir nenatūralūs temperatūros pokyčiai gali fiziškai pažeisti grindis. Reguliariai palaikoma 

temperatūra turi būti pakankama, kad nesikauptų kondensatas, kuris pažeistų grindų dangą (temperatūra 

turi būti aukštesnė už rasos tašką).  

 

Laikomoji galia  

Apkrovų tipai Kiekvienas parketas turi nuosavą laikomąją galią. Ši laikomoji galia priklauso nuo nuosavų 

savybių (grindų konstrukcijos, lentos tipo, medienos rūšies) ir išorinių veiksnių (taškinių ar išskirstytųjų 

apkrovų).  
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• Taškinė apkrova tai tokia, kuri veikia mažame plote. Paprastai tai gali būti gimnastikos įrenginio koja, 

judamojo krepšinio krepšio ar stovo ratukai ir pan. Paprastai jų sudaromas slėgis yra palyginti didelis ir 

būtent šio tipo apkrova ypač pavojinga parketui. Jei taškinė apkrova viršija toliau nurodytą leidžiamą vertę, 

ji turi būti išskirstyta naudojant išskirstymo priemonę. Tokiu būdu apkrova taps išskirstytąja.  

• Išskirstytoji apkrova veikia per išskirstymo priemonę. Apkrova paprastai veikia per keletą grindis laikančių 

gulekšnių. Todėl slėgis mažesnis ir apkrova nesukelia pažeidimų. 

 

 

  

Leidžiamos apkrovos – rekomendacijos 

 

Taškinės apkrovos – rekomendacijos 

Taškinė apkrova 250 kg, minimalus tarpas tarp apkrovų 500 mm.  

 

Dėmesio. Laikantis  nurodytų taškinių apkrovų apribojimų nereiškia, kad parkete neliks nuolatinių įspaudų. 

Jei kyla abejonių, mes rekomenduojame naudoti tokius atraminius elementus, kurie nepalieka įspaudų 

(pvz., poliuretaninius ratukus) arba medinį apkrovos išskirstymo bloką. 

 

Jei reikia vežti sunkią įrangą ant ratukų, jų kelią galima apsaugoti kaip pavaizduota žemiau. 
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Ratukų kelią galima apsaugoti dvigubo storio išskirstymo lentelėms. Šios lentelės turi būti dedamos 

šachmatine tvarka su parketlentėmis, kad galuose nesusitelktų apkrova. 

 

Išskirstytosios apkrovos – rekomendacijos 

 

Leidžiama didžiausia išskirstytoji apkrova – 1000 kg. 

* Apkrova turi būti išskirstyta ne mažesniais kaip 600 mm x 600 mm dydžio ir 25 mm storio faneros 

gabalais. 

 

Krepšinio konstrukcijos ar kiti svoriai turi būti gabenamos per sustiprintas grindų vietas (jei yra pateikiamas 

brėžinys). 

 

Grindų apsauga per ne sporto renginius 

 

Grindims apsaugoti per ne sporto renginius rekomenduojama naudoti apsauginę dangą. Tai yra 

kompaktiška tekstilinė grindų danga iš persiūto veltinio plytelių. Dydis: 2 m x 1 m. Daugiau informacijos 

galima gauti iš UAB „Intero“ . 

 

 

 

 


