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Sporta grīdas kopšanas instrukcija 
 
Apraksts:  
Brilliance Everclear Stop un Briliance Cleaner L94-Wachsentferner kopā veido treniņu zālēm un sporta hallēm piemērotu kopšanas sistēmu. 
Brilliance Everclear ir ūdens bāzes produkts ar augstu preslīdes koeficentu. Tas ir apveltīts ar īpašu spīdumu, un pēc uzklāšanas uz grīdas tas nav 
jāpulē. Pirms lietošanas pamatīgi sakratīt. Patēriņš lietojot produktu nešķaidītā veidā ir apm. 30 m²/l. 
Ar parketa kopšanas līdzekļiem lakotu grīdu ir atļauts sākt kopt tikai pēc 10-14 dienām.  
 
Pirmā uzkopšana pēc grīdas lakošanas: 
Brilliance Everclear tīrā veidā uzklāj plānā un vienmērīgā kārtā. Uzklāšanai iesakām izmantot speciālo kopšanas līdzekļu uzklāšanas instrumentu – 
Wischwiesel (skat. 1. att.), kuru Jūs varat iegādāties mūsu veikalā.  
Uzklājot Brilliance Everclear Stop grīda spīdēs arī bez pulēšanas. 
 
Ikdienas tīrīšana un kopšana: 
Sporta zāli iztīriet ar birsti vai putekļu sūcēju. Lielāki netīrumi, piemēram, smiltis var saskrāpēt grīdas virsmu, tāpēc centieties grīdu vienmēr turēt tīru. 
0,2–0,3l L93 pielejiet 8–10 l ūdens. Samērcējiet kokvilnas lupatu (tai jābūt mitrai, bet ne slapjai) un uzmazgājiet grīdu.  
Tauku traipus un citus netīrumus var noņemt ar šķīdinātāju saturošo Brilliance Cleaner L91- vai Brilliance Cleaner L94 - uzlejot to uz lupatiņas un 
attiecīgo vietu paberzējot. 
Regulāri kopjot grīdu ar Brilliance Everclear uz grīdas izveidojas vaska aizsargkārta. Lietojot šķidro vasku ilgāku laiku, uz grīdas izveidojas bieza 
vaska aizsargkārta, kurā sakrājas netīrumi. Šo vaska kārtu ir jānoņem un jāatjauno. 
 
Ģenerālā tīrīšana: 
Sporta grīdām ģenerālo tīrīšanu veic vienu reizi trijos mēnešos, nepieciešamības gadījumā biežāk (reizi divos mēnešos). Ja grīda ir ļoti netīra jāveic 
tīrīšana ar Brilliance Cleaner L94. Līdzekli tīrā veidā izlej uz grīdas un ar pulējamo mašīnu  (izmantojot zaļo starpplātni) to tīra. No grīdas tiek 
noņemti visi netīrumi un vaska kārtiņa. Pēc vaska kārtas noņemšanas vairākas reizes izmazgājiet grīdu ar tīru ūdeni. Atcerieties, grīda jāmazgā ar 
mitru nevis slapju lupatu!  
Kad grīda nožuvusi tiek uzklāts Brilliance Everclear kopšanas līdzeklis. To uzklāj tīrā veidā tā, lai nepaliktu sausi, nenoklāti vai pārāk slapji laukumi. 
Uzklāšanai iesakām lietot šķiedras saturošu lupatiņu vai speciālo uzklāšanas instrumentu – Wischwiesel (skat. 1. att.). Nogaidiet līdz grīda ir pilnībā 
nožuvusi (~20-30 min.), jo tikai tad tā ir lietošanas kārtībā – tīra un skaista! 
 
Vispārējie norādījumi:  
Koka un korķa grīda reaģē uz jebkuru temperatūru izmaiņu telpā. Optimālā telpas temperatūra ir +18° - +23°C pie relatīvā gaisa mitruma telpā 50%-
60%. Ja telpas klimats mainās var izveidoties lielas spraugas, tāpēc lai regulētu klimatu telpā apkures sezonā iesakām izmantot temperatūras un 
gaisa mitruma mērītāju (skat. 2. att.) 
Sporta inventāru un citus smagus priekšmetus iesakām pārvietot uzmanīgi (nevelkot, neskrāpējot virsmu). Zem galdu un krēslu kājām jāpielīmē 
speciālie sintētiskie filca paliktņi.  
Visus kopšanas līdzekļus un instrumentus Jums ir iespēja iegādāties mūsu veikalā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet mums, mēs Jums 
noteikti palīdzēsim! 
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