
AUSTOS PVC GRINDŲ DANGOS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Dėmių valymas:

Pašalinkite dėmes kaip galima greičiau, kad neplistų ir nesikauptų daugiau purvo.

Dažai – valoma su vandeniu arba vaitspiritu
Kramtoma guma – su karštu garu
Riebaluotos dėmės – karštas muiluotas vanduo
Raudoni vaisiai – vanduo
Plastilinas – actas ir karštas vanduo

Kraujas – atskiestas amoniakas
Karšti gėrimai (kava, arbata) – karštas vanduo
Šalti gėrimai – vanduo
Maistas – Muiluotas vanduo
Batų dėmės – nutrinti su sausa pašluoste

Bendras paviršiaus valymas:

Kasdieninė priežiūra
2tec2  valoma  kaip  įprastinė  kiliminė  danga  su  dulkių  siurbliu.  Siurblys  su  rotariniu  šepečiu,  kuris  tuo  pačiu  metu
atpalaiduoja purvą ir jį surenka – būtų privalumas.

Periodiškas giluminis valymas
Priklausomai  nuo judėjimo intensyvumo 2tec2 gali  prireikti  giluminio  valymo (su  vandeniu).  Šis  valymas turėtų  būti
atliktas vieną kartą metuose. Naudojama valymo įranga priklauso nuo bendro valomo ploto:

 maži plotai < 50m2 – naudokite šepetį atpalaiduoti purvui ir gausiai nuplaukite vandeniu su plaunamu dulkių
siurbliu.

 dideli plotai  >  50m2 – naudokite vakuminę plovimo mašiną su vertikaliais rotariniais šepečiais. Šių valymo
įrenginių yra įvairių tiek kainomis, tiek dydžiais.  Jie plauna ir džiovina grindis tuo pačiu metu ir pateikia
puikius rezultatus.

! Sudėtingos dėmės? Pirmiausia užpurškite tolygiai vandens sumaišyto su valikliu skirtu vinilinėms dangoms ir palaukite 5
minutes prieš pradėdami valymo darbus su vakuumine plovimo mašina.

Jūs galite:
- naudoti daug vandens atplaunant dangą, nes 2tec2 nėra pralaidi vandeniui
- naudoti vinilinių dangų ploviklį PH tarp 6-8,5 skiestą su vandeniu
- naudoti actą skiestą su vandeniu ypatinga šalinant lipnias dėmes
- naudoti skiestą amoniaką ir vaitspiritą.

Jūs negalite:
- naudoti horizontalių rotarinių šepečių, nes jie nepašalina purvo
- naudoti putojančių valiklių
- acetono
- naudoti abrazyvinių pašluosčių
- tempratūros virš 100 laipsnių daugiau nei 5 minutes.

Rekomenduojami plaunami siurbliai:
Kasdieniam valymui: NT27/1 Adv Karcher, SG4/4 Karcher, CV 38/1 Karcher
Giluminiam valymui: Duplex 420, LavorPro Sprinter
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