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MOSO® Bamboo X-treme® lauko grindų dangos
Techninė priežiūra ir valymas
MOSO® Bamboo X-treme®
dangos paviršius su
skirtingos techninės
priežiūros ir valymo
pavyzdžiais: išdžiūvusi ir
nešvari (kairėje), išdžiūvusi
ir nuvalyta (per vidurį), ir
alyva sutepta grindų danga
(dešinėje).

Techninė priežiūra

su WOCA

Veikiamas vėjo, lietaus, šerkšno ir saulės (ultravioletinių) spindulių, grindų dangos
paviršius pradeda džiūti. Dėl šios priežasties paviršius papilkėja, pasidaro nešvarus ir ant
jo ima rastis įtrūkimų bei atplaišų. „WoodCare Denmark“ sukūrė įvairių lauko grindų
dangos priežiūrai ir valymui skirtų priemonių. Nepažeisdama paviršiaus, „WOCA
Exterior Cleaner“ valymo priemonė pašalina ant dangos susikaupusius nešvarumus ir
augmeniją.

Valymas

Sumirkykite MOSO® Bamboo X-treme® dideliu kiekiu vandens. Esant galimybei,
naudokite sodo žarną. Nenaudokite aukšto slėgio priemonių.
•

•
•

Techninė plokščiosios grindų dangos
priežiūra

Atkreipkite dėmesį, kad ant plokščio paviršiaus nelygumai (pavyzdžiui, įtrūkimai
ar atplaišos) matosi kur kas geriau, nei ant nelygaus paviršiaus. Reguliariai
atlikdami grindų dangos techninę priežiūrą ir sutepdami ją specialia vandens
pagrindu pagaminta alyva, sumažinsite šių nelygumų matomumą.

Savaiminio užsidegimo pavojus
Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus, alyva išteptas panaudotas šluostes visada
pamirkykite vandenyje ir šalinkite jas sandariai uždaromose talpyklose.

Santykiu 1:2 sumaišykite lauko grindų dangos valymo priemonę su vandeniu. Jei grindų
danga itin nešvari, valymo priemonės galite ir neskiesti. Valydami naudokite silicio
karbido šepetį arba automobilinį diską (žr. priedų dokumentą). Šveiskite įmirkusią dangą
išilgai bambuko pluošto. Šveiskite tol, kol danga atrodys švari. Jei grindų dangos
paviršius yra plokščias, prieš pradėdami šveisti išilgai bambuko pluošto, pirmiausiai
dangą šveiskite 45 laipsnių kampu. Jei naudojate automobilinį diską, to daryti nebūtina.
Esant poreikiui, dar kartą nuvalykite grindų dangą. Atsargiai nuplaukite paviršių
vandeniu.
Leiskite MOSO® Bamboo X-treme® dangai tinkamai išdžiūti. Rekomenduojama
palaukti maždaug parą laiko. Prieš pradedant grindų dangos sutepimo alyva darbus,
svarbu užtikrinti, kad ji būtų visiškai sausa.

Grindų dangos sutepimas alyva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sutepimo alyva darbus atlikite tik esant sausoms oro sąlygoms. Venkite tiesioginių
saulės spindulių ir aukštos temperatūros
Prieš pradėdami naudoti alyvą, kruopščiai ją išmaišykite. Šepečiu užtepkite lygų ploną
alyvos sluoksnį.
Šlapia alyva būna kreminės spalvos.
Po kelių minučių, vandeniui garuojant, danga atrodys tarsi ištepta riebalais.
Po ne daugiau nei 5–10 minučių švaria medvilnine šluoste nuvalykite alyvos perteklių.
Būkit itin atidūs šalindami alyvos perteklių nuo dangos sujungimų ir griovelių.
Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.
Tam, kad grindų dangos paviršius būtų itin atsparus dėvėjimuisi, jam išdžiūvus
galima dangą nupoliruoti poliravimo kempinėle arba specialiu poliravimo įrenginiu.
Priklausomai nuo oro sąlygų ir lauko oro temperatūros, alyva tinkamai sukietėja per 24–
48 valandas. Pasirūpinkite, kad per šį laiką grindų dangos neveiktų vanduo.

Peržiūrėkite techninės priežiūros vaizdo įrašą
Jį rasite adresu www.moso-bamboo.com/x-treme
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