
 

LAKOTU VIRSMU KOPŠANAS 
INSTRUKCIJA  
 
 
Dabīgā koka uzbūve un struktūra virsmai piešķir īpašu noskaņu. Apstrādājot 
grīdu ar profesionālajām Berger-Seidle lakām Jūs šo dabīgā un dzīvā koka 
noskaņu pastiprināsiet, kā arī pasargāsiet virsmu no mitruma, netīrumiem un 
noslogojuma. Ar profesionālajām Berger-Seidle lakām lakotas grīdas kopšana 
Jums nesagādās nekādas rūpes. Pareizi tīrīta un kopta virsma būs pasargāta un 
kalpos ilgi. Svarīgi ir izmantot tikai speciālus lakotām virsmām paredzētus 
kopšanas un tīrīšanas līdzekļus.  
Ja vēlaties, lai virsma, ar savu dabiskumu un izturību, Jūs priecē vēl daudzus 
gadus, ievērojiet zemāk aprakstītos tīrīšanas un kopšanas nosacījumus. 
 
Vispārējie noteikumi 
Lakotu virsmu drīkst noslogot tikai pēc 8-14 dienām. Šajā laikā laka kristalizējas 
(pilnībā sacietē). Pa lakotu virsmu var uzmanīgi staigāt jau pēc 48 stundām. Jo 
saudzīgāk pret grīdu izturēsieties pirmajās dienas, jo labāka un izturīgāka tā būs 
turpmāk. Pirmajās 8-14 dienas grīdu drīkst tīrīt tikai ar slotu vai putekļusūcēju. 
Nekādā gadījumā virsmu nemazgāt, neslapināt, uz grīdas neklāt paklājus. 
Mēbeles un citus sadzīves priekšmetus telpā ienest un novietot uzmanīgi, 
nevelkot pa grīdu. Pēc lakas kristalizēšanās laika, pirms grīdas noslogošanas, tai 
ir jābūt apstrādātai ar šķidro vasku.  
Atkarībā no lakas nodilumizturības un noslogojuma, virsmai ir atšķirīga nodiluma 
pakāpe. Jo lielāka slodze grīdai un jo mazāka lakas nodilumizturība, jo biežāka 
virsmas kopšana ir nepieciešama. 
 
Pirmreizējā kopšana 
Pirms grīdu sāk noslogot ir nepieciešams uzklāt šķidro vasku Brilliance Everclear, 
ar kopšanas līdzekļa uzklāšanas instrumentu Wischviesel (skat. 1. att.) vai vilnas 
lupatu. Šķidro vasku uz virsmas drīkst klāt ne ātrāk, kā 8-14 dienas pēc 
lakošanas. 
Pirms šķidrā vaska uzklāšanas, virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Ja virsma tika 
lietota, tad sākumā tā kārtīgi jāiztīra ar putekļusūcēju. Pēc tam kārtīgi jāizmazgā 
ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94 pielietu ūdenim, apmēram 50-100 ml 
uz 10 litriem ūdens. Pēc tam uz tīras, sausas virsmas jāuzklāj šķidro vasku, 
planā, vienmērīgā kārtiņā. Virma nav jāpulē. Nestaigāt pa virsmu, līdz vasks nav 
pilnīgi nožuvis. Žūšanas laiks, apmēram 30-60 minūtes. Šķidrais vasks Brilliance 
Everclear ir pieejams spīdīgs, matēts, pretslīdes un antistatisks. Patēriņš 
nešķaidītā veidā, apmēram, 30 m² ar 1 litru. 
Tikai pēc pirmreizējās kopšanas grīdu ir atļauts mazgāt un pilnībā noslogot.  
Lai izvairītos no skrāpējumiem, zem galdu un krēslu kājām jāpielīmē speciālie, 
mīkstie paliktņi. Atpūtas un biroja krēsliem jāsarūpē speciālie, mīkstie riteņi. Zem 
mēbelēm ar riteņiem var likt arī speciālus, caurspīdigus paklājus. 
 
Ikdienas tīrīšana un kopšana 
Koka grīdu, nekādā gadījumā, nav atļauts mazgāt ar pārāk slapju lupatu vai 
tvaika putekļusūcēju! Ūdens un tvaiks iespiežas pat nelielās šuvītēs, savienojuma 
vietās un bojā koku.  
Sausā tīrīšana tiek veikta ar birsti vai putekļusūcēju. Lielāki netīrumi, piemēram, 
smiltis vai akmentiņi, var saskrāpēt lakotas grīdas virsmu. Regulārai grīdas 
mazgāšanai tiek izmantots šķidrais vasks Brilliance Everclear, kuru pielej 100-
200 ml uz 10 litriem ūdens. Reizi pa reizei grīdas mazgāšanai tiek izmantots 
tīrīšanas līdzeklis Brilliance Cleaner L94, kuru pielej 40-100 ml (atkarībā no 
virsmas netīrības pakāpes) uz 10 litriem ūdens. 
Pleķus un vietas, kuras grūti mazgājās var attīrīt uz lupatas uzlejot nešķaidītu 
tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94 un attiecīgo vietu kārtīgi mazgājot. Tūlīt 
pēc tam attiecīgo vietu kārtīgi nomazgāt, vairākas reizes, ar ūdeni un mitru 
lupatu. Traipu tīrīšanai, nekādā gadījumā neizmantot agresīvus mājas tīrīšanas 
līdzekļus, jo tie var sabojāt virsmu, radīt taukainus pleķus, šķīdināt vaska 
aizsargkārtu u.t.t. 
Ieteicams, katru reizi, kad mazgājiet grīdu lietot šķidro vasku Brilliance Everclear, 
jo tas aizsargās lakotu virsmu. Un reizi pa reizei grīdu mazgāt ar tīrīšanas līdzekli 
Brilliance Cleaner L94, jo tas noņems netīro vaska aizsargkārtu. Mēs iesakam: 2-
3 reizes mazgāt ar šķidro vasku un 1 reizi ar tīrīšanas līdzekli. Šādi tiek saglabāta 
virsmas aizsargāta un tiek nomazgāta netīrā vaska kārtiņa. 
Ja grīdai ir liela slodze, tad reizi pa reizei šķidro vasku Brilliance Everclear vajag 
uzklāt nešķaidītu, pirms tam virsmu kārtīgi izmazgājot ar tīrīšanas līdzekli 
Brilliance Cleaner L94. 
Lakotas virsmas kopšanai regulāri ir jāizmanto vasku saturošs kopšanas līdzeklis 
Brilliance Everclear, jo, staigājot pa virsmu vaska aizsargkārta tiek noberzta. Ja 
vaska aizsargkārtiņu neatjauno, virsma kļūst neaizsargāta un ar laiku tiek 
noberzta laka vietās, kur ir lielāka slodze (pie durvīm, pie galda u.c.). Ja laka būs 
nonēsāta līdz kokam, tad vietās, kur koks ir bez lakas, tas kļūs tumšāks. Grīda 
izskatīsies netīra, pleķaina un to nomazgāt nebūs iespējams. Tad atliks vienīgi 
grīdas slīpēšana un lakošana. Tāpēc ikdienas kopšana lakotai grīdai ir īpaši 
svarīga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ar Brilliance Everclear mazgāšanas biežums 
Vidēji noslogotām grīdām dzīvojamās telpās, ar Brilliance Everclear šķidro vasku 
ir jāmazgā 1-3 reizes mēnesī. 
Stipri noslogotām grīdām, piemēram skolās, bērnu dārzos, krogos, veikalos, 
lielajos birojos u.c. – katru dienu. 
Lietojot šķidro vaku ilgāku laiku, uz grīdas izveidojas bieza vaska aizsargkārta, 
kurā sakrājušies netīrumi. Šo vaska kārtu ir jānoņem ar Brilliance Cleaner L94 un 
jāatjauno Brilliance Everclear aizsargkārta, kā aprakstīts pirmreizējā kopšanā. 
 
Ar Brilliance Cleaner L94 mazgāšanas biežums 
Vidēji noslogotām grīdām dzīvojamās telpās ar tīrīšanas līdzekli ir jāmazgā reizi 
mēnesī. 
Stipri noslogotām grīdām, piemēram skolās, bērnu dārzos, veikalos, lielajos 
birojos u.c. – 1-3 reizes nedēļā. Nepieciešamības gadījumā biežāk. 
 
Ģenerālā tīrīšana 
Lakotas grīdas vaska aizsargkārta, pēc ilgākas tās lietošanas, ir jāatjauno, jo tajā 
sakrājas smilšu graudiņi un netīrumi. Ja grīda ir ļoti netīra un vizuāli nepievilcīga, 
ir jāveic ģenerālā tīrīšana ar Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas līdzekli. Ģenerālo 
tīrīšanu veic vienu reizi trijos mēnešos, nepieciešamības gadījumā biežāk. 
Intervāls starp virsmas ģenerālo tīrīšanu ir atkarīgs no grīdas noslogojuma. 
Veicot ģenerālo tīrīšanu no virsmas tiek noņemti visi netīrumi, pleķi un netīrā 
vaska aizsargkārtiņa. 
Vispirms grīda jāizmazgā ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94 atšķaidītu no 
1:5 līdz maksimāli 1:1 ar ūdeni (koncentrācija ir atkarīga no virsmas netīrības 
pakāpes un vaska kārtas biezuma). Pēc tam vairākas reizes grīdu mazgā ar tīru 
ūdeni, lai noņemtu visus atmazgātos netīrumus. Pamatīgākai grīdas tīrīšanai 
iesakām izmantot pulējamo mašīnu ar zaļo filci vai rokas instrumentu ar zaļo filci. 
Pirms jaunas vaska kārtas klāšanas grīdai ir jābūt pilnīgi sausai un tīrai. 
Aizsargkārtas atjaunošanai uz virsmas ir jāuzklāj nešķaidīts šķidrais vasks 
Brilliance Everclear plānā, vienmērīgā kārtiņā. Uzklāšanai iesakām lietot vilnas 
lupatu vai speciālo uzklāšanas instrumentu Wischwiesel (skat. 1.att.). Pēc 
virsmas nožūšanas to var noslogot un lietot kā parasti. Tagad grīda ir atkal tīra un 
skaista! 
 
Telpas klimats 
Koka grīda reaģē uz jebkurām temperatūras un gaisa mitruma izmaiņām telpā. Šī 
iemesla dēl, grīdas izturība un izskats, lielā mērā, ir atkarīgs no cilvēka radītā 
klimata telpā. Optimālā telpas temperatūra ir 20-23°C, pie relatīvā gaisa mitruma 
50-60%. Atbilstošu klimatu telpā uztur ar gaisa mitrinātājiem (ziemas sezonā), 
mitruma nosūcējiem (vasaras sezonā), kā arī ar telpaugiem. Atbilstošu klimatu 
telpā uztur ar gaisa mitrinātājiem (ziemas sezonā) un mitruma nosūcējiem 
(vasaras sezonā), kā arī ar telpaugiem. Lai kontrolētu telpas klimetu, ir ieteicams 
izmantot mitruma un temperatūras mērīšanas ierīci - hidrometru. (skat. 2.att.). 
Mainoties telpas klimatam, grīdā var veidoties spraugas. 
 
Tehniskās instrukcijas datiem ir informatīvs materiāls, kurā iekļauti lakotas 
virsmas kopšanas ieteikumi. Tehniskā informācijas lapa nav garantijas vai 
kvalitātes apliecinājums. Izdodot jaunu tehnisko instrukciju šī informācija lapa 
zaudē savu derīgumu. 
 
Berger-Seidle ir profesionālo produktu līnija dažādu virsmu apstrādei un 
aizsardzībai. Ar Berger-Seidle lakām lakotās grīdas iesakām kopt ar Berger-
Seidle kopšanas līdzekļiem, jo tie ir īpaši radīti šīm lakām. Kopjot grīdas ar citiem 
kopšanas līdzekļiem nevar garantēt grīdas kalpošanas ilgumu un kvalitāti. 

 
                 1.att.          2.att. 

Importētājs 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792, Mob.: +371 26177888 
E-mail: info@abschliff.lv 

www.abschliff.lv 
https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 


	Vispārējie noteikumi
	Pirmreizējā kopšana
	Ikdienas tīrīšana un kopšana
	Ar Brilliance Everclear mazgāšanas biežums
	Ar Brilliance Cleaner L94 mazgāšanas biežums
	Ģenerālā tīrīšana
	Telpas klimats
	Importētājs



