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Avalon Bodenmilch - dabīgs grīdas pieniņš 
 
 
Apraksts: Bodenmilch ir dabīgo vasku saturošs grīdas pieniņš, kas paredzēts mēbelēm, linolejam, kaučukam, ādai 
un īpaši piemērots grīdām apstrādātām ar eļļu un vasku.  
 
Sastāvs: Ūdens, vasks un etilēnglikols. 
 
Īpašas piezīmes: Eļļotu un vaskotu koka grīdu ar kopšanas līdzekļiem drīkst sākt kopt ne ātrāk kā pēc 6-8 nedēļām. 
Jo saudzīgāk, pret koka grīdu, izturēsieties pirmajās dienās, jo ilgāk tā kalpos, būs skaista un nodilumizturīga.  
Koka grīdu nedrīkst mazgāt ar slapju lupatu, bet tikai ar mitru. 
 
Pirmreizējā kopšana: Grīdas pieniņu, pirms lietošanas, kārtīgi sakratīt. Apmēram, pēc 6-8 nedēļām, kad eļļa un 
vasks ir sacietējis, uz virsmas, nešķaidītu, tīrā veidā, plānā kārtiņā uzklāj grīdas pieniņu. Klāšanai var izmantot 
kokvilnas lupatiņu vai speciālu instrumentu kopšanas līdzekļu uzklāšanai Wischwiesel. Pareizi grīdas pieniņš ir 
jāuzklāj tā, lai ar 1l varētu noklāt apmēram 60 m².  
Ja eļļas un vaska cietēšanas laikā grīda ir lietota, turpinājies remonts vai uz grīdas ir putekļi, tad, pirms grīdas pieniņa uzklāšanas, grīda ir kārtīgi 
jāiztīra ar putekļusūcēju, jāizmazgā ar Pflanzenseife ziepju koncentrātu (lūdzam, iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju). 
 
Ikdienas kopšana: Koka grīdas izskata saglabāšanai, ikdienas tīrīšanā, viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir grīdu regulāri tīrīt ar putekļusūcēju 
vai slotu. Regulārai grīdas mitrai uzkopšanai, 8-10 litriem silta ūdens pielej 10-30 ml grīdas pieniņa. Mazgājot grīdu, ar mitru lupatu, veidojas vaska 
aizsargkārtiņa. Grīdas pieniņu, pirms lietošanas, sakratīt. Ja grīdai ir liela slodze, tad, ikdienas kopšanā, grīdas pieniņu var uzklāt arī tīrā veidā. 
Pirms grīdas pieniņa uzklāšanas tīrā veidā, virsma ir jāmazgā ar Pflanzenseife ziepju koncentrātu, sajauktu ar ūdeni. Ziepju koncentrācija ūdenim 
variē, atkarībā no netīrumu daudzuma un vaska kārtas, no 10-40 ml uz 8-10 litriem ūdens līdz maksimālai attiecībai 1:1. 
 
Ģenerālā tīrīšana: Lielu netīrumu gadījumā, kā arī, ja koka porās ir uzkrājušies netīrumi, kurus nevar nomazgāt, grīdai ir jāveic ģenerālā tīrīšana. 
Kārtīgi grīdu iztīrīt ar putekļusūcēju. Grīda jāmazgā ar Pflanzenseife ziepju koncentrātu, sajauktu attiecībā 1:1 ar ūdeni, izmantojot pulējamo mašīnu 
un zaļo filci. Vairākas reizes grīdu pārmazgāt ar tīru ūdeni un mitru lupatu, lai noņemtu atmazgātos netīrumus, kā arī, lai virsma nebūtu slidena. Pēc 
tam uz tīras, sausas grīdas jāuzklāj grīdas pieniņš tā, kā aprakstīts pirmreizējā kopšanā.  
 
Patēriņš: Apmēram 60 m²/l nešķaidītā veidā. 
 
Iepakojums: 1 l, 2,5 l, 10 l. 
 
Uzglabāšana: Oriģinālā iepakojumā, aizvērtā veidā vismaz 5 gadus. Glabāt vēsā un sausā vietā. 
 
Drošības norādījumi: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Arī strādājot ar dabīgiem materiāliem ir nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba 
aizsardzības noteikumus. 
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