
 

AR CLASSIC PRODUKTIEM APSTRĀDĀTU 

VIRSMU KOPŠANAS INSTRUKCIJA 
 
 
 

Dabīgā koka uzbūve un struktūra virsmai piešķir īpašu noskaņu. 
Apstrādājot virsmu ar Classic eļļām un/vai vaskiem Jūs šo dabīgā un 
dzīvā koka noskaņu pastiprināsiet, kā arī pasargāsiet virsmu no mitruma, 
netīrumiem. Eļļota un/vai vaskota virsma elpo un ir antistatiska, kas lielā 
mērā uzlabo telpas klimatu.  
Pareizi kopjot, virsmai tiek saglabāta aizsardzība no mitruma, netīrumiem 
un ilgāk saglabāts prezentabls izkats. Virsmas tīrīšanai un kopšanai labāk 
izmantojiet tikai speciālus eļļotām un/vai vaskotām virsmām paredzētus 
kopšanas un tīrīšanas līdzekļus.  
 

Vispārējie kopšanas noteikumi 
Slodze, eļļotai un/vai vaskotai virsmai, ir pieļaujama tikai pēc, apmēram, 
8-14 dienām. Šajā laikā eļļa un/vai vasks sacietē pilnībā (kristalizējas). 
Pirmās dienas pēc virsmas apstrādes, neiesakām pa grīdu staigāt 48 
stundas, pēc pēdējās kārtas. Jo saudzīgāk pret virsmu izturēsieties 
pirmajās dienās, jo izturīgāka tā būs turpmāk. Pirmajās 8-14 dienas 
virsmu drīkst tīrīt tikai ar slotu vai putekļusūcēju. Atturēties no slapjās 
tīrīšanas un neklāt uz grīdas paklājus. Mēbeles un citus sadzīves 
priekšmetus telpā ienest un novietot uzmanīgi, nevelkot pa grīdu. Pēc 
produkta kristalizēšanās laika, pirms virsmas noslogošanas, tai ir jābūt 
apstrādātai ar tam paredzētu kopšanas līdzekli vai šķidro vasku. 
Atkarībā no noslogojuma un koka veida, virsmai ir atšķirīga nodiluma 
pakāpe. Jo lielāka slodze virsmai un jo mīkstāks koks, jo biežāka virsmas 
kopšana ir nepieciešama. 
 

Pirmā uzkopšana 
Pēc, apmēram, 8-14 dienām uz virsmas ir jāuzklāj kopšanas līdzeklis: 
1. Brilliance Fitpolish šķidro vasku - uzklāj plānā, vienmērīgā kārtiņā, ar 

eļļas birstīti vai brūno filci, un pēc nožūšanas jānopulē ar pulējamo 
mašīnu un brūno filci vai ar rokas instrumentu un brūno filci. Žūšanas 
laiks, apmēram, 1 stunda. 

2. Brilliance AquaSatinPolish kopšanas vaku - uzklāj nešķaidītu, plānā, 
vienmērīgā kārtā, ar kopšanas līdzekļa uzklāšanas instrumentu 
Wischviesel vai mikrošķiedras lupatu, un pēc nožūšanas, ja vēlas 
palielināt virsmas spīdumu, virsmu var nopulē ar pulējamo mašīnu un 
balto filci vai ar rokas instrumentu un balto filci. Žūšanas laiks, 
apmēram, 30-60 minūtes. 

Pēc pirmreizējās kopšanas virsmu var mazgāt un pilnībā noslogot.  
Lai izvairītos no skrāpējumiem, zem galdu un krēslu kājām jāpielīmē 
speciālie, mīkstie filca paliktņi. Atpūtas un biroja krēsliem jāsarūpē 
speciālie, mīkstie riteņi. Zem bīdāmām mēbelēm var izmantot speciālus, 
caurspīdīgus paklājus. 
 

Ikdienas tīrīšana un kopšana 
Ieteicams, katru reizi, kad mazgājiet virsmu lietot kādu no eļļotai grīdai 
paredzētajiem līdzekļiem. 
Virsmu, nekādā gadījumā, nav atļauts mazgāt ar pārāk slapju lupatu vai 
tvaika putekļusūcēju! Sausā tīrīšana tiek veikta ar birsti vai putekļusūcēju. 
Lielāki netīrumi, piemēram, smiltis vai akmentiņi var saskrāpēt virsmu, 
tāpēc centieties to vienmēr turēt tīru.  
Ņemiet vērā, ka eļļotas virsmas ir pareizi jākopj, lai tā kalpo un izskatās 
prezentabla. Tiklīdz uz virsmas ir redzami skrāpējumi, nodilumi vai pleķi, 
to nepieciešams piesūcināt ar eļļu, vasku vai citu piemērotu kopšanas 
līdzekli.   
Regulārai grīdas mazgāšanai iesakām izmantot Brilliance 
AquaSatinPolish kopšanas vasku, kuru pielej 100-300 ml uz 10 litriem 
ūdens. Un reizi pa reizei grīdu jāmazgā ar Brilliance BioSoap dabīgajām 
ziepēm, kuras pielej 100 ml uz 10 litriem ūdens. Mēs iesakām: 3-5 reizes 
mazgāt ar kopšanas līdzekli un 1 reizi ar dabīgajām ziepēm. Šādi tiek 
saglabāta virsmas aizsargāta un tiek nomazgāti netīrumu no virsējā slāņa. 
Dabīgo ziepju koncentrācija ir atkarīga no grīdas netīrības pakāpes. Ļoti 
netīrus laukumus un pleķus tīrīt ar ziepjūdenī samitrinātu balto filci. 
Nekādā gadījumā neizmantot agresīvos tīrīšanas līdzekļus, jo tie var 
sabojāt virsmu,radīt taukainus pleķus, samazināt virsmas nodilumizturību 
u.t.t. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ģenerālā tīrīšana 
Eļļotas//vaskotas virsmas virsējā kārta, pēc ilgākas tās lietošanas, ir jāatjauno, 
jo tajā sakrājas smilšu graudiņi un netīrumi. Ja virsma ir ļoti netīra un vizuāli 
nepievilcīga, ir jāveic ģenerālā tīrīšana ar Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas 
līdzekli vai Brilliance BioSoap dabīgajām ziepēm. Ģenerālo tīrīšanu veic vienu 
reizi trijos mēnešos, nepieciešamības gadījumā biežāk. Intervāls starp virsmas 
ģenerālo tīrīšanu ir atkarīgs no virsmas noslogojuma. Veicot ģenerālo tīrīšanu 
no virsmas tiek noņemti visi netīrumi, pleķi un netīrā vaska aizsargkārtiņa. 
Vispirms virsma jāizmazgā ar Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas līdzekli vai ar 
Brilliance BioSoap dabīgajām ziepēm atšķaidītu līdz maksimāli 1:1 ar ūdeni 
(koncentrācija ir atkarīga no virsmas netīrības pakāpes un vaska kārtas 
biezuma). Pēc tam vairākas reizes virsmu mazgā ar tīru ūdeni, lai noņemtu 
visus atmazgātos netīrumus. Pamatīgākai virsmas tīrīšanai iesakām izmantot 
pulējamo mašīnu ar zaļo filci vai rokas instrumentu ar zaļo filci. Pirms jaunas 
vaska kārtas klāšanas virsmai ir jābūt pilnīgi sausai un tīrai. Virsmas 
atjaunošanai var izmantot dažādus Berger-Seidle vaskus: Brilliance Fitpolish 
šķidro vasku, Brilliance Pflegeol atjaunojošu eļļu. Uz virsmas, plānā kārtiņā, 
uzklāj vasku un nopulē ar pulējamo mašīnu un balto filci vai rokas instrumentu 
un balto filci. Pēc virsmas nožūšanas to var noslogot un lietot kā parasti. Tagad 
virsma ir atkal tīra un skaista! 
 
Virsmas atjaunošana 
Kādu laiku lietojot virsmu, tā var izskatīties slikti, it īpaši gadījumos, kad virsma 
netiek pareizi kopta vai vispār netiek lietoti eļļotai un/vai vaskotai virsmai 
atbilstoši kopšanas līdzekļi. Šādos gadījumos ir ieteicams veikt virsmas 
atjaunošanu ar Classic eļļu vai Brilliance Pflegeol atjaunojošo eļļu. Virsmas 
atjaunošanu drīkst veikt tikai pēc ģenerālās tīrīšanas. Uzklājiet plānā kārtiņā 
eļļu uz tīras virsmas tā, lai nepaliktu eļļas pārpalikumi (visa eļļa ir sasūkusies 
kokā). Ļaujiet virsmai žūt apm. 8-24 stundas. Pirmo nedēļu pēc eļļas 
uzklāšanas virsmu drīkst tīrīt tikai sausā veidā, ar slotu vai putekļusūcēju. Pēc 
tam virsma kopjama ar kopšanas līdzekļiem tā, kā aprakstīts sadaļā “Ikdienas 
tīrīšana un kopšana”. 
 
Patēriņš 
Brilliance Fitpolish šķidrais vasks – apm., 75-150 m² ar 1 litru. 
Brilliance Cleaner L94 īrīšanas līdzeklis – nešķaidīts, apm., 30 m² ar 1 l. 
Brilliance BioSoap dabīgas ziepes – atšķaidītā veidā, apm., 300 m² ar 1 l. 
Brilliance AquaSatinPolish kopšanas vasks – nešķaidīts, apm., 65-100 m² ar 1 l. 
Brilliance Pflegeöl atjaunojoša eļļa – apmēram, 50-100 m² ar 1 litru. 
 
Telpas klimats 
Koka grīda reaģē uz jebkurām temperatūras 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 un kondicionēšanas iekārtām, kā arī ar telpaugiem. Klimata kontroli 
telpā veic, izmantojot temperatūras un gaisa mitruma mērierīci - higrometru. 
Mainoties telpas klimatam, grīdā var veidoties spraugas. 
 
Tehniskās instrukcijas datiem ir informatīvs raksturs, kurā iekļauti eļļotas un/vai 
vaskotas virsmas kopšanas ieteikumi. Tehniskā informācijas lapa nav garantijas 
vai kvalitātes apliecinājums. Izdodot jaunu tehnisko instrukciju šī informācijas 
lapa zaudē savu derīgumu. 
 
Berger-Seidle ir profesionālo produktu līnija dažādu virsmu apstrādei un 
aizsardzībai. 
 
 
 
 
 
 

Importētājs 
SIA “Abschliff Latvija” 

A.Čaka 107, Rīga, LV-1011 
Tālr.: +371 / 67843844, 67843845 

Mob.: +371 / 26177888 
Fakss: +371 / 67272792 
e-pasts: info@abschliff.lv 

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

http://www.abschliff.lv/
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