PRIEŽIŪROS, VALYMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ALYVUOTOMS GRINDIMS

LENGVA GRINDŲ
PRIEŽIŪRA
Opti-rinkinys
Specialus valymo
rinkinys visoms glotnios
medienos, vinilinėms,
plytelių ir natūralaus
akmens grindims:
➢ Teleskopinė
rankena – patogiam
valdymui
➢ Dulkių šluostė –
lengva naudoti
dulkių valymui nuo
visų medienos
grindų
➢ Mikrošluostė plius
– drėgnam grindų
valymui su grindų
plovimo priemone
Osmo Wash and
Care
➢ Aktyvaus pluošto
šluostė – lengvam
priemonės Osmo
Liquid Wax Cleaner
(Osmo Skysto
vaško valiklio)
užtepimui ant visų
alyva/vašku dengtų
medinių grindų.
KASDIENIAM
DRĖGNAM VALYMUI
Osmo Wash and Care
koncentruotas grindų
šampūnas
Natūralus valymo ir
priežiūros koncentratas,
skirtas reguliariam grindų
valymui ir priežiūrai.
PERIODIŠKAI
INTENSYVIAI
PRIEŽIŪRAI
Skystas vaškinis valiklis
Osmo Liquid Wax
Cleaner
Valymas ir atnaujinimas
viename – specialiai
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pagamintas priežiūros
produktas alyva ir vašku
dengtoms grindims!

APSAUGINIO
PAVIRŠIAUS
PRIEŽIŪRAI IR
ATNAUJINIMUI
Osmo Polyx®-Oil
medienos aliejus su
kietaisiais vaškais
Metams bėgant, norint
išlaikyti originalias
paviršiaus savybes,
nusidėvėjusios grindų
sritys turi būti
atnaujinamos su vienu iš
Osmo Polyx® aliejų.

NAMUOSE

VIEŠOSIOSE VIETOSE

Paviršiai apdoroti su Polyx®-Oil yra lengvai prižiūrimi.
Reguliarus valymas kaip siurbliavimas ar drėgnas
šluostymas yra prilyginamas plytelių arba natūralaus
akmens grindų valymui.

Viešosioms vietoms valyti taikomi tie patys valymo
būdai kaip ir namuose, tačiau valymo dažnis
numanomai didesnis - toks, kad atitiktų poreikius.

➢
➢

➢

Sausas valymas: kasdieniam valymui naudokite
šluotą, dulkių siurblį arba žalią dulkių šluostę iš
Osmo Opti-rinkinio norėdami nuvalyti paviršių.
Reguliarus drėgnas šluostymas: Osmo Wash
and Care koncentruotas grindų šampūnas puikiai
iš jūsų grindų pašalina daugumą kasdienių dėmių.
Osmo Wash and Care gali būti skiedžiamas
atsižvelgiant į paviršiaus užteršimą ir naudojamas
kartu su drėgna mikro šluoste iš Osmo Optirinkinio. Alyvos, esančios Osmo Wash and Care
koncentrate, padeda atnaujinti medžio paviršių.
Periodinis atnaujinimas ir intensyvus valymas:
Tam, kad atnaujintumėte pasidėvėjusius grindų
paviršius, naudokite Osmo skystą vaškinį valiklį
Osmo Liquid Wax Cleaner – jis idealiai
pasiteisina. Paprasčiausiai padenkite plonu šio

➢

➢

Drėgnas šluostymas: Dažnai vaikštomos vietos
turėtų kasdien būti drėgnai valomos.
Šiam tikslui turėtų būti naudojamas tik Osmo
Wash and Care koncentruotas grindų šampūnas
(jokių agresyvių abrazyvių valymo medžiagų
naudoti negalima!).
Intensyvus valymas: Medinių grindų paviršius
turėtų būti reguliariai apdorojamas su Osmo
skystu vaškiniu valikliu Osmo Liquid Wax
Cleaner.
Baruose ir restoranuose to gali prireikti net kartą
per savaitę.
Didesniems grindų paviršiams rekomenduojama
naudoti poliravimo /valymo įrenginį.
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vaškinio valiklio sluoksniu paviršių, išvalytą
Osmo Wash and Care koncentruotu grindų
šampūnu.
Aktyvaus pluošto šluostė, esanti Osmo Optirinkinyje arba Osmo FloorXcenter yra tinkami
plono sluoksnio paskleidimui.
Baltos spalvos grindims Osmo rekomenuoja baltą
skystą vaškinį valiklį (3087).
Valant labai nešvarius paviršius, Osmo skystas
vaškinis valiklis turėtų būti pilamas mažais
kiekiais tiesiai ant nešvarios vietos.
Apsauginio alyvuoto paviršiaus sluoksnio
atnaujinimas: norint metams bėgant išlaikyti
originalias paviršiaus savybes jūs turite atnaujinti
susidėvėjusias paviršiaus vietas naudodami
įvairius Osmo Polyx® medienos aliejus su
kietaisiais vaiškais (naudojamus ir originaliam
paviršiaus padengimui).
Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių
(kaip pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai
nudžiūti ir tada užtepkite labai ploną Osmo
Polyx® aliejaus sluoksnį.

➢

➢

Tiek Osmo Wash and Care šampūnas, tiek Osmo
skystas vaškinis valiklis gali būti naudojami
valant grindis poliravimo/valymo įrenginiu.
➢ Išvalius grindis įrenginiu, būtina iškart nuo
grindų paviršiaus pašalinti valymo priemonių
likučius naudojant bepūkę medvilninę šluostę.
➢ Apsauginio alyvuoto grindų paviršiaus
atnaujinimas: norint metams bėgant išlaikyti
originalias paviršiaus savybes, jūs turite atnaujinti
susidėvėjusias paviršiaus vietas, naudodami
įvairius Osmo Polyx® medienos aliejus.
➢ Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių
(kaip pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai
nudžiūti ir tada užtepkite labai ploną Osmo
Polyx® aliejaus sluoksnį.

LAKUOTOMS GRINDIMS
Apsauginio lakuoto grindų paviršiaus sluoksnio atnaujinimas: metams bėgant ar atsiradus poreikiui
atnaujinti grindis lakuotu paviršiumi, dėl informacijos ar rekomendacijų kreipkitės į grindų gamintojo
oficialų atstovą / gaminio pardavėją.
Norint nuvalyti nuo lakuotų medinių grindų nešvarumus galima naudoti valiklį su purškikliu Bona Wood
Floor Cleaner, 1 l. Tai paruošta naudojimui neutralaus pH valymo priemonė, kurios nereikia skiesti.
Specialiai sukurta lakuotų medinių ir kamštinių grindų valymui. Taip pat gali būti naudojama vaškuotoms ir
alyvuotoms grindims valyti.

Papildomos REKOMENDACIJOS dėl grindų dangos eksploatacijos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visada naudokite durų kilimėlius tiek išorėje, tiek viduje.
Baldus statykite ir perkelkite nestumdydami jų ir netraukdami per grindis.
Neklijuokite ant medinių grindų paviršiaus jokios lipnios juostos.
Paklijuokite veltinio ar kitokius minkštus padukus po baldais.
Baldų ratukai turi būti iš minkštos didelio elastingumo gumos (W).
Kasdieniam valymui naudokite siurblį ir drėgnas šluostes. Vanduo privalo išdžiūti per 5 minutes.
Bet koks išsipylęs ar perteklinis vanduo turi būti iškart nušluostomas.
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