LAKOTA

PARKETA

1.IKDIENAS

SAUSĀ

KOPŠANAS

IETEIKUMI

UZKOPŠANA

Ieteicamais komplekts

Sausās uzkopšanas
komplekts

Putekļu piesaistošas
salvetes

Balit 1600 Wetrok

Masslin Wetrok

Monovac 6 comfort Wetrok

M171040 pamatne 54x10cm,
M171026 paliktnis,
M175043 teleskopisks kāts.

M177464 dzeltenas, 61x30 cm,
50 gab. / iepak.

tvertnes tilpums: 6l,
sūkšanas jauda 900W/450W “eco”,
Vada garums 12m,
svars: 6,1 kg, M42449 papīra filtri,
10 gab. / iepak. = 15,30 EUR.

49.00 €

23.16 €

314.60 €

2.

IKDIENAS

MITRĀ

VAI

Putekļu sūcējs

UZKOPŠANA

Ieteicamais komplekts

Mitrās uzkopšanas
komplekts

Mikrošķiedras lupata

Tīrīšanas līdzeklis

Unilav Filmop

Activa Filmop

Blue star ocean Kleen

Eco floor Wetrok

M1710440 pamatne 60x10cm,
M17104400 tvertne tīrīšanas
līdzeklim,
M175038 kāts.

M1773041 zila,
60x12cm.

8D51401 1L pudele,
Atšķaidīšanas koncentrācija:
20-40ml / 8L ūdens.

8P5106 1L pudele,
atšķaidīšanas koncentrācija:
50-100ml / 10L ūdens.

105.00 €

13.03 €

4.50 €

5.61 €

VAI

Tīrīšanas līdzeklis

Šeit izklāstītās grīdas kopšanas metodes un līdzekļi ir mūsu rekomendācija, lai nodrošinātu veiksmīgu grīdas seguma kalpošanu. Izstrādājot katrai
konkrētai vietai tīrīšanas programmu ir jāņem vērā šie priekšnosacījumi, kā arī tas, ka grīdas uzkopšana ir jāveic tik bieži cik nepieciešams, lai
nepieļautu smilšu, traipu un citu netīrumu atrašanos uz grīdas seguma vai grīdas segumā. Grīdas seguma tīrīšanā ir atļauts izmantot tikai līdzekļus,
kas ir paredzēti profesionālai seguma kopšanai, to izmantošana jāveic saskaņā ar tīrīšanas līdzekļa ražotāja instrukcijām. Pirms jauna līdzekļa
pielietošanas ieteicams to izmēģināt nelielā zonā un pārliecināties vai tas nebojā grīdas segumu
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LAKOTA
ĢENERĀLĀ

PARKETA

TĪRĪŠANA

UN

KOPŠANAS

IETEIKUMI

VASKOŠANA

Ieteicamais komplekts

Tīrīšanas komplekts

Tīrīšanas līdzeklis

Vasks

Maxi Wetrok

Antiwax forte Wetrok

Polish Wetrok

M80112 pamatne ar kātu,
M1780781 beržamais polsteris.

8P1505 1L pudele.
Atšķaidīšanas koncentrācija,
1L / 5L ūdens.

8P2501 1L pudele.
Vasku klāj 2 - 3 plānās kārtās.
Vidējais patēriņš 1L / 20 - 25 kv.m.

33.98 €

5.03 €

7.62 €

Veicot grīdas segumu vaskošanu, tiek iegūta papildus aizsardzība pret netīrumiem, skrāpējumiem, atvieglota ikdienas
tīrīšana, grīdas segumam tiek nodrošināts ilgāks kalpošanas laiks. Atkarībā no grīdas seguma atrašanās vietas un
slodzes pakāpes, vaska aizsargkārtas noturības ilgums ir no 6 līdz 12 mēnešiem. Iespējama arī vaska kārtas periodiska
atjaunošana, pagarinot laiku līdz ģeneraltīrīšanai un jaunas vaska kārtas uzklāšanai.
ANITRA piedāvā periodiskās un ģenerālās tīrīšanas pakalpojumus! Zvaniet, jautājiet!
Kontakttālrunis ģenerālās tīrīšanas pakalpojumu pieteikšanai: +371 67218766
Aizsardzība no netīrumiem.
Izmantojot labas kvalitātes kājslauķus un pārdomāti tos izvietojot, Jūs nodrošināsiet netīrumu uztveršanu un novērsīsiet
to iekļūšanu ēkā. Kājslauķu minimālajam garumam jābūt 5 metri. 80% no visiem netīrumiem ēkas iekšienē tiek ienesti
ar apaviem, un tāpēc ir svarīgi, lai ieejas zonas tiktu uzturētas augstā tīrības līmenī. Šo zonu nepietiekošas uzkopšanas
rezultātā netīrumi, smiltis un dubļi izplatās ēkas citās telpās.

Šeit izklāstītās grīdas kopšanas metodes un līdzekļi ir mūsu rekomendācija, lai nodrošinātu veiksmīgu grīdas seguma kalpošanu. Izstrādājot katrai
konkrētai vietai tīrīšanas programmu ir jāņem vērā šie priekšnosacījumi, kā arī tas, ka grīdas uzkopšana ir jāveic tik bieži cik nepieciešams, lai
nepieļautu smilšu, traipu un citu netīrumu atrašanos uz grīdas seguma vai grīdas segumā. Grīdas seguma tīrīšanā ir atļauts izmantot tikai līdzekļus,
kas ir paredzēti profesionālai seguma kopšanai, to izmantošana jāveic saskaņā ar tīrīšanas līdzekļa ražotāja instrukcijām. Pirms jauna līdzekļa
pielietošanas ieteicams to izmēģināt nelielā zonā un pārliecināties vai tas nebojā grīdas segumu
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