
GRĪDAS KOPŠANAS CEĻVEDIS 
Solis pa solim, kā rūpēties par koka grīdām 

 

KALPOŠANAS ILGUMS 

 
 

Koka grīdas, kas apstrādātas ar 

Osmo Hartwachs Öl produktu 

kalpos vairākām paaudzēm. 

Īpaši aizsargājošā mikroporainā 

apdare ļauj koksnei elpot, 

tādējādi ilgstoši saglabājot to 

"veselīgu". 

BEZ LIEKAS PIEPŪLES 
 

 

Apdare atgrūž mitrumu, kā arī 

netīrumus un, ja rodas netīrumi vai 

bojājumi, tos ir viegli notīrīt un 

novērst. Ja nepieciešams, grīdu 

vienkārši var vēlreiz pāreļļot vai ik 

pa daļām atjaunot, to neslīpējot. 

TĪRĪŠANA 

 

Ikdienas tīrīšanai izmantot putekļu 

drānu ar tīrīšanas līdzekli Osmo 

Wisch-Fix vai Osmo Spray Mop 

putekļu drānu. Lai atsvaidzinātu un 

notīrītu ieēdušos traipus, produkta 

Osmo Wachspflege- und 

Reinigungsmittel (WPR) 

izmantošana ir piemērota 

privātajām mājsaimniecībām un 

eļļu Maintenance Oil ieteicams 

lietot publiskās vai komerciālās 

telpās. 

BEIGU APSTRĀDE 

 

Ir ieteicams vispirms pāreļļot ar 

Hartwachs Öl eļļu, kad grīdai sāk 

parādīties nodiluma pazīmes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirmais solis: PUTEKĻI 

Eļļota koka grīda atgrūž netīrumus. Gluži tāpat kā citi grīdas 

segumu veidi, tā neveido elektrostatisko lādiņu un neļauj 

vairoties mikrobiem un alergēniem. Putekļus, plūksnas vai 

dzīvnieku spalvas iespējams notīrīt ar putekļsūcēju vai slotu. 

Tīrīšana ir vēl vieglāka,izmantojot Osmo tīrīšanas komplektu 

grīdām. Šī komplekta zaļā putekļu drāna it īpaši ir izstrādāta 

sausai slaucīšanai, lai notīrītu putekļus un netīrumus. 

 

Nepieciešams: Osmo tīrīšanas komplekts grīdām (putekļu drāna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrais solis: REGULĀRA TĪRĪŠANA 

Ikdienas tīrīšana ar līdzekli Osmo Wisch-Fix vai Osmo 

Spray-Mop putekļu drānu. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no 

tā, cik bieži pa grīdu staigā. Privātām mājsaimniecībām 

parasti pietiek tīrīt vienreiz nedēļā. Restorāniem un citām 

līdzīgām iestādēm, kur ikdienā daudz tiek staigāts, tīrīt 

vajadzētu katru dienu. 
 

Nepieciešams: Tīrīšanas līdzeklis Osmo Wisch-Fix vai Osmo Spray-Mop 

putekļu drāna 

  



KO darīt 

✔ Lietojiet pie iekštelpu durvīm 

paklājiņus, lai izvairītos no 

neievēlamiem netīrumiem un dubļiem, 

kurus var ienēsāt apavu zoles. 

✔ Būt uzmanīgiem 

pārbīdot mēbeles un smagus 

priekšmetus. Vienmēr paceliet un nekad 

nebīdiet. 

✔ Izmantojiet mēbelēm uzmavas, 

lai nesaskrāpētu un nesašvīkātu grīdas 

virsmu. 

✔ Ātri  satīrīt  aiz mājdzīvniekiem, 

ja notiek atgadījums. Tas nozīmē neļaujiet 

mājdzīvniekiem savas dabiskās 

vajadzības nokārtot uz grīdas. Ja notiek 

šāds atgadījums, satīriet uzreiz! 

KO nedarīt 

✘ Neļaujiet šķidrumu 

Ilgstošu atrašanos uz grīdas. Pat 

tīrīšanas laikā izmantojiet tikai 

nedaudz mitru birsti, sūkli vai drāniņu. 

✘ Neizmantojiet universālos tīrīšanas 

līdzekļus 

kuru sastāvā ir balinātāji, hlors, 

amonjaks vai kādu citu pulverveida 

abrazīvo tīrīšanas līdzeklis, kas varētu 

sabojāt grīdas aizsargkārtu. 

✘ Nelietojiet izsmidzināmos 

tīrīšanas līdzekļus vai mēbeļu 

vasku, 

jo tas padarīs grīdu tikai slidenu un 

uzkrās vairāk putekļus. 

✘ Neizmantojiet tvaika tīrītājus, 

jo mitrums var ieplūst starp grīdas dēļu 

spraugām un izraisīt to saplaisāšanu. 

✘ Nestaigājiet pa grīdu ar 

augstpapēžu kurpēm, 

«nagliņapaviem» kā golfa vai futbola 

apaviem, vai jebkādiem citiem 

apaviem, kas varētu sabojāt grīdas 

segumu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trešais solis: INTENSĪVA TĪRĪŠANA UN 
ATJAUNOŠANA 

Ik pa laikam jūsu koka grīdas var izskatīties nolietotas, tas 

nozīmē, ka ir nepieciešams tās atjaunot. Privātām 

mājsaimniecībām atjaunošana nepieciešama pēc pāris 

mēnešiem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) 

atjauno aizsargājošo eļļas vaska kārtu, un jūsu grīda saglabā 

savu īpašo spīdumu. 

Publiskās vietās, piemēram restorānos un veikalos, Osmo 

Maintenance Oil eļļu jāizmanto katru otro mēnesi vai biežāk 

atkarībā no lietošanas apjoma. 
 

Nepieciešams: Tīrītājs Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) vai 

eļļa Osmo Maintenance Oil 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ceturtais solis: RŪPĒŠANĀS PAR GRĪDU UN 
PĀREĻĻOŠANA 

Aizsargkārtu var atjaunot, kad grīdai sāk parādīties nodiluma 

pazīmes. To var izdarīt jebkurā laikā, neslīpējot veco apdari. 

Tā ir milzīga priekšrocība pār lakotām koka virsmām. 
 

Nepieciešams: Eļļa Osmo Hartwachs Öl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


