
PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS
MEDINIŲ GRINDŲ PAGENDTŲ ALYVA 
SU KIETUOJU VAŠKU / LAKU

Mūsų grindys yra gaminamos iš natūralaus medžio ir padengtos natūraliais produktais. Abovo Wood produktai 
yra saugūs aplinkai ir lengvai prižiūrimi, o grindų valymas ir atnaujinimas priklauso nuo naudojimo intensyvumo.

SVARBU: Netinkamai prižiūrimos medinės grindys gali pakenkti produktui ir panaikinti jo garantiją. 

BENDRA INFORMACIJA

Natūralus spalvos kitimas/ blukimas: Kadangi mediena yra natūrali medžiaga padegta natūraliais produktais, 
Abovo Wood grindys švelniai blunka esant intensyviam tiesioginiam saulės apšvietimui. Siekdami apsaugoti 
grindis nuo spalvos kitimo naudokite užuolaidas, žaliuzes ar roletus. Retsykiais pakeiskite kilimų bei baldų vietas 
dengiančias grindis, taip išlaikysite tolygią jų spalvą.

Sujungimai: Medinės grindys natūraliai traukiasi arba plečiasi keičiantis temperatūrai bei oro drėgmei. 
Stenkitės išlaikyti santykinai pastovią temperatūrą ir santykinę oro drėgmę namuose, taip sumažinsite grindų 
„vaikščiojimą“ keičiantis metų laikams. Rekomenduojama optimali kambarių temperatūra yra +18°C – +25°C ir 
santykinė oro drėgmė - 40% - 60%. Esant poreikiui naudokite oro drėkintuvą arba sausintuvą.

Šildymo sistemos: Abovo Wood grindys pritaikytos naudoti visoms šildymo sistemoms. Grindų paviršiaus 
temperatūra negali viršyti 25°C. Leistinas maksimalus grindų temperatūros pokytis per dieną yra 5°C. 
Temperatūros matuoklių naudojimas yra privalomas.

DĖMESIO: Didelį paviršiaus plotą dengiantys daiktai (dideli baldai, žemo profilio sofos, tankūs kilimai ir kt.)
ant medinių grindų su šildomomis grindimis gali perkaitinti parketlentes. Svarbu, kad pagrindas ant kurio 
montuojamos medinės grindys būtų tinkamai paruoštas ir nebūtų didesnės drėgmės negu nurodyta gamintojo. 
Konsultuokitės su Abovo Wood arba atitinkamais specialistais siekiant išvengti grindų perkaitimo.

VALYMAS IR ATNAUJINIMAS

Medinių grindų valymas ir periodinė priežiūra priklauso nuo vartojimo intensyvumo. Vadovaukitės žemiau 
pateiktomis rekomendacijomis norėdami išlaikyti originalią grindų spalvą ir apsaugines savybes.
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REGULIARI PRIEŽIŪRA

Kasdien / kas savaitę
Siurbimas, šlavimas, dulkių valymas

Kas 1-2 savaites
Plovimas naudojant Jūsų grindų padengimui skirtą 
grindų valiklį. Naudokite Abovo Wood EASY CARE 
grindų balzamą alyvuotoms grindims, lakuotoms – 
grindų šampūną (<pH8) ar kitą vandens pagrindu 
sukurtą valiklį skirtą lakuotoms grindims 

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

2-3 kartus per metus esant mažam ir vidutiniam 
intensyvumui ir 6-8 kartus per metus didelio 
intensyvumo patalpose
Alyvuotų grindų periodinį valymą atlikite su Abovo 
Wood “PRO CARE” valikliu, lakuotoms grindims 
naudokite joms skirtą atitinkamą periodinį valiklį



PRIEŽIŪRA

• Išklokite grindis gofruotu kartonu ar statybiniu 
popieriumi numatant tolimesnius statybos ar 
kambarių įrengimo darbus sumontavus grindis. 
Taip apsaugosite grindis nuo dėvėjimosi, dėmių, 
subraižymo ar kitokio sugadinimo

• Niekada neklijuokite lipnios juostelės ar kitų lipnių 
medžiagų ant grindų (išimtis - speciali statybinė lipni 
juostelė)

• Grindų subraižymą sumažinsite reguliariai siurbiant, 
šluojant grindis. Naudokite šluotas, grindų siurblių 
antgalius su švelniais šereliais. Reguliariai kirpkite 
naminių gyvūnėlių nagus

• Naudokite grindų apsaugas ant visų baldų (kėdžių, 
stalų, spintelių, sofų, kt.), kurie tiesiogiai laikomi ant 
grindų

• Naudokite apsauginius grindų kilimėlius biuro kėdžių 
vietose

• Venkite statyti akytus vazonus ir naminių gyvūnų 
vandens dubenius tiesiogiai ant grindų

• Norėdami pakeisti baldų vietą juos perkelkite, o ne 
stumkite

• Naudokite kokybiškus grindų kilimėlius šalia 
įėjimo iš lauko į patalpą sugeriančius drėgmę ir 
purvą. Jei medinės grindys sumontuotos virtuvės, 
vonios kambariuose, naudokite minkštus, vandenį 
sugeriančius grindų kilimėlius tose vietose kur galimas 
vandens patekimas ant grindų, pavyzdžiui šalia 
kriauklės, vonios

• Naudokite vintiliuojančius kilimėlius, nenaudokite 
kilimėlių su gumini padu

• Išsiliejus skysčiams ar purvui patekus ant grindų, 
nedelsiant nuvalykite jį drėgmę/ purvą sugeriančia 
šluoste

• Naudokite tik Jūsų grindų paviršiaus padengimui 
skirtas grindų valymo ir priežiūros priemones. 
Netinkamai pasirinkti valikliai, muilai gali pakenkti 
grindų padengimui, apsauginėms savybėms bei 
spalvai

• Plaukite grindis tik su gerai išgręžta šluoste

• Plaunant grindis naudokite du kibirėlius. Vieną su 
vandeniu ir grindų valymo priemone, kitą su švariu 
vandeniu skirtą praskalauti purvinai šluostei
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TAISYMAS IR ATNAUJINIMAS

Grindų padengtų alyva su kietuoju vašku
Nors medinės grindys padengtos alyva su kietuoju 
vašku pasižymi paprastu taisymu ir nesudėtingu 
atnaujinimu, grindų dėvėjimasis yra natūralus ir 
neišvengiamas procesas. Grindis peralyvuokite kai jų 
viršutinis apsauginis sluoksnis nusidėvi, arba atsiradus 
nepašalinamoms dėmėms, maždaug kas 3-5 metus, 
komercinėse ir kitose intensyvaus judėjimo patalpose 
grindis reiktų atnaujinti kas 1-2 metus. Peralyvuojant 
grindis paviršius yra padengiamas nauju alyvos su 
kietuoju vašku sluoksniu ant esamo paviršiaus. Šis 
procesas atstato originalią grindų spalvą, blizgesį, 
apsaugines savybes bei užmaskuoja atsiradusias 
naudojimo metu dėmes, subraižymus.

Įbrėžimų taisymas
Pirmiausiai kruopščiai išvalykite įbrėžimą pašalindami 
purvą, dulkes, skysčius
Smulkesni įbrėžimai gali būti sutaisyti naudojant 
švitrinį popierių ir specialų aliejų, alyvą. Pirmiausiai 
pašveiskite subraižytą vietą švitriniu popieriumi 
ir suvienodinkite ją su likusiu paviršiumi, tuomet 
kruopščiai išvalykite paruoštą vietą ir padenkite 
specialiu aliejumi ar alyva.
Gilesniems įbrėžimams šalinti naudokite specialių 
medienos užpildą (poliamidą). Pasirinkite medžiagą 
derantį prie Jūsų grindų spalvos
Esant itin dideliems grindų dangos pažeidimams 
rekomenduojame pakeisti sugadintas parketlentes 
naujomis. Kreipkitės į Abovo Wood specialistus 
norėdami įvertinti žalą ir gauti profesionalias grindų 
remonto paslaugas.

Lakuotų grindų
Medinės grindys padengtos natūraliu laku yra 
ilgaalaikiškesnės lyginant su alyva padengtomis 
grindimis, tačiau tokių grindų taisymas ir atnaujinimas 
yra sudėtingesnis, ilgiau trunkantis ir brangesnis. 
Rekomenduojame atnaujinti lakuotas grindis kas 10 
metų arba dažniau pagal nusidėvėjimą.

Dalinis atnaujinimas
Atsiradus mechaniniams parketlenčių pažeidimams 
rekomenduojame pažeistas/ nusidėvėjusias 
parketlentes dengiančias nedidelį plotą pakeisti 
naujomis.

Pilnas atnaujinimas
Pilnas lakuotų atnaujinimas atliekamas pašalinant 
viršutinį lako sluoksnį su šlifavimo mašina bei 
padengiant paviršių nauju lako arba, pasirinktinai, 
alyvos su kietuoju vašku sluoksniu, kuris atstato 
pirminę grindų išvaizdą, arba suteikia naują, pagal Jūsų 
pasirinktas medžiagas.

SVARBU: Kreipkitės į Abovo Wood jei norite sužinoti 
daugiau apie grindų priežiūrą, remontą, padengimus, 
ar turite kitų susijusių klausimų.


