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Eļļotu grīdu kopšana
Apstrādājot grīdu ar Livos grīdu eļļām iespējams aizsargāt to no netīrumiem, mainīt grīdas dēļu un parketa toni, izcelt tekstūru
vai pretēji - saglabāt koksnes dabīgo toni. Ne vien koks, bet arī Livos eļļas apstrāde nodrošina antistatisku grīdas virsmu, kas
nepiesaista putekļus un uzlabo telpas mikroklimatu.
Ja grīdas apdarē ir izmantota Livos eļļa, tad sekojoši sniegtā informācija būs noderīga, lai nodrošinātu ilgstošu grīdas skaistumu,
kā arī padarītu ļoti vienkāršu tās kopšanu ilgtermiņā.
Pēc eļļas uzklāšanas un tās cietēšanas laikā
Pirmajās dienās pēc grīdas noeļļošanas, ja vien iespējams, to nevajadzētu lietot. Jo ilgāk Jūs ļausiet grīdai nostāvēties jo ilgāks būs
tās kalpošanas laiks. Pilnīgs eļļas, kristalizēšanās periods ir 4 nedēļas. Ja tomēr pirmajās 2 nedēļās grīda ir saskrāpēta, tad šos
labojumu var novērst bez slīpēšanas, pielietojot to pašu eļļu kura lietota grīdas pārklājuma izveidē. Pēc tam galvenais ir
nodrošināt tīrus, sausus un siltus apstākļus vismaz vienu nedēļu (arī paklāju novietošana uz grīdas nav ieteicama). Mēbeļu
pārvietošana jāveic ļoti uzmanīgi, ja iespējams, izvairoties no tiešas saskares ar grīdu.
Grīdas tīrīšana un kopšana
Arī pa ilgstoši nocietējušu eļļotu grīdas dēļu segumu ir jāizvairās pārvietot priekšmetus, kas grīdai rada pārmērīgi lielu slodzi.
Piemēram, nenovietojiet biroja krēslus tieši uz grīdas virsmas, piestipriniet tiem zem kājām mīkstos paliktņus. Zem datora
krēsliem aizsargplātne ir obligāta. Telpās novietojiet paklājiņus pie ieejas durvīm, jo šajā vietā grīdai būs visintensīvākā noslodze.
Regulārai grīdas tīrīšanai un mazgāšanai iknedēļu vēlams izmantot kopšanas emulsiju GLANOS 559, kuru katrā 4....5. kopšanas
reizē aizstāj ar mazgāšanas līdzekli TRENA Nr. 556 (1 tējkarote uz 5 l ūdens). Lietojot GLANOS un TRENA līdzeklļus uzklājiet to
tikai ar mitru drānu.
Spīduma samazināšanās
Eļļotas grīdas spīduma samazināšanas gadījumā, kā arī gadījumā, kad lielas noslodzes telpās sāk parādīties celiņi ieteicams šīs
virsmas apstrādāt ar KUNOS Naturol-Siegel 244-002 caurspīdīgo eļļu. Pēc uzklāšanas ļaujiet tai nocietēt 12 h.
Celiņi, skrāpējumi un bojājumi
Gadījumos, kad eļļotas grīdas virsmā ir parādījušies stipri iznēsājumi vai grīda ir būtiski sakrāpēta vai bojāta ieteikts rīkoties
sekojoši:
Eļļota grīdas virsma zaudējusi toni:
Noslīpējiet bojātās virsmas vai bojājumus ar smilšpapīru, kura raupjums atbilst apkārtējās grīdas slīpēšanā izmantotajam
smilšpapīra raupjumam. Pēc tam iepulējiet šajās virsmās to eļļu ar kuru sākotnēji apstrādāta grīda un ļaujiet tai nocietēt vismaz
16 h. Šī procedūra ir jāatkārto līdz eļļotai virsmai atgriežas nepieciešamais tonis un spīdums. Parasti 1 līdz 3 reizes ir pietiekami.
Iekrāsojušās virsmas un nostaigāti celiņi:
Noslīpējiet iekrāsojušās virsmas vai iestaigātos celiņus. ar smilšpapīru, kura raupjums atbilst apkārtējās grīdas slīpēšanā
izmantotajam smilšpapīra raupjumam, kamēr defekts pazūd. Pēc tam iepulējiet šajās virsmās to eļļu ar kuru sākotnēji apstrādāta
grīda un ļaujiet tai nocietēt vismaz 16 h. Šī procedūra ir jāatkārto līdz eļļotai virsmai atgriežas nepieciešamais tonis un spīdums.
Parasti 1 līdz 3 reizes ir pietiekami.
Dotā informācija ir ilggadīgu pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāti. Tā balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām. Iznākot jaunai
tehniskās informācijas lapai šī lapa zaudē savu derīgumu. Informācijas lapa ir derīga informēšanai un konsultācijām. Šī
informācijas lapa nevar tikt izmantota kā dokuments ar juridiskām sekām. Šaubu gadījumos lūdzam vērsties pie pārdevēja,
vairumtirgotāja vai ražotāja.
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