
Parketo ir medinių grindų priežiūra
Priežiūra lakuoto parketo ir medinių grindų

Dulkių siurbliu ar šepečiu nuvalykite smėlį ir dulkes nuo grindų.Jei reikia, nuvalykite grindis gerai 
suvyniota šluoste.Naudokite drungną vandenį, į kurį galima įpilti ploviklių, skirtų grindims valyti, ir 
laikykitės ploviklio naudojimo instrukcijų.Reikia vengti stiprių ploviklių naudojimo.Negalima naudoti 
vaško ar blizginimo priemonių, kurių sudėtyje yra vaško.

Dėmių pašalinimas. Nedelsdami nuvalykite visas išsiliejusias medžiagas.Dėmėms, kurių negalima 
pašalinti nušluostant, reikia skirtingų valymo priemonių.

Dėmės tipas -> Valymo priemonė

vaisiai, sultys, pienas, grietinėlė, gaivieji gėrimai, alus, vynas, kava, arbata -> sintetinis ploviklis

šokoladas, riebalai, aliejus, batų blizgis, kulno žymės, degutas, pikis -> mineralinis terpentinas

rašomosios mašinėlės juostelė, kopijavimo vaškas, korekcinis skystis, tušinukas, rašiklis, lūpų dažai -> 
denatūruotas alkoholis

kraujas -> šaltas vanduo

Priežiūra alyvuoto parketo ir medinių grindų

Natūralus alyvuotas parketas turėtų būti sutepamas 1–2 kartus per metus, atsižvelgiant į 
apkrovą.Natūralus aliejus taip pat turi būti naudojamas peralyvavimui.Natūralų alyvuotą parketą 
rekomenduojame sutepti natūraliu aliejumi iškart prieš montavimą, prieš naudojant grindis.

1. Valymas: du kartus nuplaukite grindis, naudodami plovikliu, tinkančiu mediniams paviršiams valyti 
(venkite per daug vandens), ir palikite išdžiūti 4–8 valandas.Prieš apdorojant aliejumi, paviršius turi būti
visiškai sausas.

2. Alyvavimas: Prieš naudojimą aliejų gerai suplakite.Purškite aliejų arba nuvalykite ant grindų plonu 
audiniu.Nušlifuokite iki blizgaus blizgesio šveitimo kempine ar grindų poliravimo mašina.

3. Apdaila: nuvalykite grindis švaria, sausa medvilnine šluoste.Ant paviršiaus neleidžiama naudoti per 
daug aliejaus, o paviršius gali nebūti šlapias.Vaikščioti ant grindų leidžiama apytiksliai po keturių 
valandų po poliravimo.Tikrasis kietėjimas trunka 24 valandas - iki to laiko grindis reikia kuo kruopščiau 
apsaugoti, ypač nuo vandens.

Pastaba!Visada vykdykite alyvavimo produkto instrukcijas.Alyvavimui naudojami skudurai gali savaime
užsidegti - panardinkite skudurus į vandenį ir išmeskite į sandariai uždarytą indą.Kasdien prižiūrint 
natūralų alyvuotą parketą, pakanka išsiurbti.Grindis galima plauti skystu muilu, skirtu aliejumi 
apdorotiems paviršiams valyti.

Dėmių pašalinimas Į aliejaus paviršių gali patekti tokios dėmės, kaip actas, raudonasis 
vynas.Natūralaus aliejaus parketo priežiūrai skirtas dėmių šalinimo produktas,  reikalingas tokioms 
dėmėms sutvarkyti.Dėmių šalinimo produktai taip pat pašalina aliejų, tai reiškia, kad grindys po 
apdorojimo turi būti pakartotinai suteptos alyva.

Grindų apsauga

Kad grindys nesibraižytų, patartina po baldų kojomis klijuoti veltinio gabalus.Radiatoriai ir kiti aparatai, 
kuriuose yra vandens, turi būti tinkami, kad būtų išvengta vandens žalos.Nuvalykite vandenį, kuris 
patenka į grindis, ir kaip įmanoma greičiau pašalinkite dėmes.Reguliarus vėdinimas ir kiek įmanoma 
pastovios oro santykinės oro drėgmės palaikymas (35–60%), ypač tuo metu, kai įjungtas šildymas, 
pvz., Naudojant drėkintuvą, padeda palaikyti parketo grindis.Jei reikia, lentų parketą galima atnaujinti.

Pastaba!Išlaikant santykinį oro drėgmės lygį, esant rekomenduojamam 40–60%, medienos grindys 
gali išlikti geros būklės.



Medienos rūšių tamsėjimas ir pašviesėjimas

Mediena yra natūrali gyva medžiaga ir laikui bėgant keičiasi visų medienos rūšių atspalviai.Vyšnia, 
raudonmedis ir merbau tampa tamsesni, o termiškai apdorota mediena tampa šviesesnė, veikiant 
saulės spinduliams.

Grindų remontas

Jei grindų paviršius po naudojimo susidėvėjęs ar subraižytas, jas galima šlifuoti ir vėl lakuoti ar 
alyvuoti.
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