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Koka kopšana, kas saglabās Jūsu grīdu skaistu 
 
Dabīgā koka grīdas telpai piešķir īpašu noskaņu. Apstrādājot koka grīdu ar Berger-Seidle lakām un eļļām, Jūs šo dabīgā un dzīvā koka noskaņu 
pastiprināsiet, kā arī pasargāsiet virsmu no mitruma, netīrumiem un noslogojuma. Ar Berger-Seidle produktiem apstrādātās grīdas kopšana Jums 
nesagādās nekādas rūpes. Pareizi kopjot, virsmai tiek saglabāta aizsargkārtiņa un regulāri tā tiek atjaunota, nepieļaujot virsmas izdilšanu vietās, kur 
ir lielāka slodze, neveidojas, tā saucamās taciņas. Pareizi kopt parketa un koka grīdas nozīmē, vienmēr izmantot tikai speciālus kopšanas un 
tīrīšanas līdzekļus, kuri ir paredzēti lakotam kokam vai eļļotam un/vai vaskotam kokam, atkarībā no tā, kāda ir Jūsu grīdas apstrāde. 
 
Slodze, koka virsmai, svaigi apstrādātai ar laku vai eļļu, ir pieļaujama tikai pēc 8-10 dienām. Šajā laikā laka un eļļa sacietē pilnībā (kristalizējas). 
Pirmās dienas pēc virsmas apstrādes neiesakām pa grīdu staigāt, 48 stundas pēc pēdējās kārtas. Jo saudzīgāk pret grīdu izturēsieties pirmajās 8-
10 dienās, jo labāka un izturīgāka tā būs turpmāk. Pirmās 8-10 dienas grīdu drīkst tīrīt tikai ar slotu vai putekļusūcēju. Nekādā gadījumā neveikt 
mitro tīrīšanu un neklāt uz grīdas paklājus. Mēbeles un citus sadzīves priekšmetus telpā ienest un novietot uzmanīgi, nevelkot pa grīdu. Pēc 
virsmas kristalizēšanās laika, pirms grīdas noslogošanas, tai ir jābūt apstrādātai ar kopšanas līdzekli. 
 
Ja vēlaties, lai virsma, ar savu dabiskumu un izturību, Jūs priecē vēl daudzus gadus, ievērojiet tabulā aprakstītos tīrīšanas un kopšanas 
nosacījumus. 

 
Berger-Seidle ir profesionālo produktu līnija dažādu virsmu apstrādei un aizsardzībai. Ar Berger-Seidle lakām un eļļām apstrādātas grīdas iesakām 
kopt tikai ar Berger-Seidle kopšanas līdzekļiem. Tie ir īpaši izstrādāti labaratorijā un radīti, lai koptu Berger-Seidle lakas un eļļas. Kopjot grīdas ar 
citiem kopšanas līdzekļiem Berger-Seidle negarantē grīdas kalpošanas ilgumu un kvalitāti. 
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