Priežiūra yra svarbu
Kaip išlaikyti tobulą laminato išvaizdą

Kodėl verta naudoti
„Quick-Step“
priežiūros gaminius?
1.
„Quick-Step“ priežiūros gaminiai leidžia lengviau ir efektyviau plauti grindis.

2.
Apsaugokite savo grindų grožį ir savitumą. Su „Quick-Step“ priežiūros gaminiais išvengsite purvo
kaupimosi ir akimirksniu pašalinsite nehigieniškus nešvarumus.

3.
Naudodami „Quick-Step“ priežiūros gaminius saugote savo grindų garantiją!

4.
Gaminiai specialiai sukurti „Quick-Step“ laminuotoms grindims ir su jomis išbandyti, todėl galite būti
tikri, kad su jais užtikrinsite tinkamą savo grindų priežiūrą.

i

„Quick-Step“ laminatas turi sandarų paviršių, o tai reiškia, kad ant grindų negali kauptis bakterijos.
Dėl to grindys itin higieniškos ir jas lengva valyti!
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„QUICK-STEP“ PRIEŽIŪROS GAMINIŲ ASORTIMENTAS

Valymo gaminys, 1 l arba 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Valymo rinkinys
QSSPRAYKIT

Šis valymo gaminys sukurtas specialiai „Quick-Step“
grindims. Jais paviršius nuvalomas kruopščiai ir išsaugoma
originali išvaizda, todėl grindys ilgai atrodo kaip naujos.

Valymo rinkinį sudaro šluostės laikiklis su pripildomu
vandens bakeliu ir patogia svirtimi, kad sudrėkinti ir valyti
grindis būtų lengva. Į rinkinį taip pat įeina plaunama
mikropluošto šluostė ir 1 l „Quick-Step Cleaning“
gaminys. Dabar savo grindis galite valyti greitai ir tvariai!

Valymo šluostė
QSSPRAYMOP

Remonto rinkinys
QSREPAIR

Tvirta mikropluošto šluostė, plaunama skalbyklėje ne
didesnėje nei 60 °C temperatūroje. Ši šluostė
suderinama su „Quick-Step“ valymo rinkiniu.

Su šiuo rinkiniu lengvai užtaisysite smulkius pažeidimus
ir atnaujinsite originalią grindų spalvą. Prireikus išsamių
ir nuoseklių instrukcijų, apsilankykite svetainėje
quickstep.com.

„Quick-Step Cleaning“ gaminių galite įsigyti iš vietinio pardavėjo arba interneto svetainėje quickstep.com.
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Ta magiška akimirka
Pirmasis valymas po montavimo

Įsigijus „Quick-Step“ grindis, viskuo būna pasirūpinta už jus. Nereikia papildomų
apdailos sluoksnių ar apsauginių medžiagų! Tačiau, užbaigus klojimo darbus
rekomenduojame nuvalyti dulkes, kad galėtumėte pradėti mėgautis savo visiškai
naujomis ir nuostabiomis grindimis.

Pirmasis kruopštus valymas
po grindų išklojimo.
1.
Sušluokite stambius nešvarumus minkšta šluota ir surinkite juos
semtuvėliu.
2.
Kruopščiai išsiurbkite grindis arba išplaukite „Quick-Step“
mikropluošto šluoste. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus
ratukus ir specialų parketo šepetį.
3.
Nuvalykite prilipusį purvą, kaip nurodyta purvo šalinimo vadove,
kuris pateiktas 7 puslapyje.
4.
Išplaukite grindis šiek tiek sudrėkinta „Quick-Step“ valymo šluoste,
kaip aprašyta kitame puslapyje.
5.
Mėgaukitės savo nepriekaištingai švariomis ir naujomis grindimis.
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„Quick-Step“ laminato
grožio programa
Laminato valymo instrukcijos

5 YEAR
WET WARRANTY

10 YEAR
WET WARRANTY

„Quick-Step“ laminuotos grindys su „HydroSeal“ technologija ir 5 metų garantija naudojant
šlapiose patalpose („Eligna“, „Classic“, „Creo“ ir „Impressive Patterns“) turi vandenį
atstumiančią dangą, kuri neleidžia vandeniui įsigerti į grindų griovelius. Tai reiškia, kad jas
drąsiai galite plauti vandeniu! Tačiau, būtinai vandenį nušluostykite per 12 valandų.
„Quick-Step“ laminuotos grindys su „HydroSeal“ technologija ir 10 metų garantija naudojant
šlapiose patalpose („Majestic“, „Capture“, „Impressive“ („Ultra“) ir „Muse“) turi 4 autentiškas
nuožulas ir yra mūsų labiausiai vandeniui atsparios grindys, nes grindlentės visose keturiose
pusėse turi įspaustą griovelį. Tai užtikrina geriausią įmanomą apsaugą nuo vandens, tačiau
būtinai pašalinkite vandenį per 24 valandas!

Kassavaitinis valymas

Kasmėnesinis valymas – vandeniui atsparus „Quick-Step“ laminatas

Rekomenduojame reguliarią grindų priežiūrą atlikti dulkių siurbliu arba sausa „Quick-Step“ šluoste
kartą per savaitę. Specialus šluostės pluoštas gali sugerti daug purvo.

1.
Kruopščiai išsiurbkite arba nuvalykite grindis. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir
specialų parketo šepetį.

Kasmėnesinis valymas – truputį drėgnas
Kartą ar dukart per mėnesį, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai grindys naudojamos ir kiek jos išsitepa.
Patariame kruopščiai nuvalyti drėgna mikropluošto šluoste. Nenaudokite per daug vandens – jis nereikalingas
ir galite pažeisti grindis.

1.
Kruopščiai išsiurbkite ar šluoste nuvalykite grindis, kad ant jų nebeliktų dulkių. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi
minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.
2.
Pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio butelį vandens ir įpilkite šiek tiek (+/- 3 ml) „Quick-Step Cleaning“
gaminio. Į kibirą įpilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.
3.
Patraukite svirtį, kad grindis sudrėkintumėte, ir pradėkite plauti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu,
tada ją gerai išgręžkite. Po to dar kartą nuvalykite grindis, kad jos būtų visiškai sausos.

2.
Pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio butelį vandens ir įpilkite šiek tiek (+/- 3 ml)
„Quick-Step Cleaning“ gaminio. Į kibirą įpilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.
3.
Pradėkite valyti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu ir išvalykite dar kartą. Leiskite grindims
savaime išdžiūti.

Galite naudoti garinį valytuvą!
„Quick-Step“ laminuotas grindis su 10 metų garantija naudojant šlapiose patalpose galite valyti gariniu
valytuvu, jei naudojate tinkamą šluostę, kuri uždengia garo išėjimo angas ir apsaugo nuo tiesioginio sąlyčio su
grindimis. Šluostė vienodai paskirsto karštį ir garus bei neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui. Būtinai
naudokite mažos galios režimu. Valykite išilgai grindlenčių ir nelaikykite prietaiso per ilgai vienoje vietoje. Jei
reikia išsamios informacijos, žiūrėkite garinio valiklio gamintojo pateiktas instrukcijas. Nerekomenduojame
naudoti garinio valytuvo visoms kitoms „Quick-Step“ laminuotoms grindims valyti.
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NEŠVARUMŲ TIPAS

KAIP ŠALINTI DĖMES?

Pavienės dėmės

Užtepkite „Quick-Step Cleaning“ valymo gaminio ant dėmės. Palaukite kelias minutes,
kad priemonė įsigertų į dėmę. Dėmę nuvalykite naudodami švarią šluostę*, sudrėkintą
drungnu vandeniu. Prireikus pakartokite procesą.

„Quick-Step“ nešvarumų
šalinimo vadovas

Šokoladas, riebalai,
vaisių sultys, gėrimai, vynas

Kuo greičiau nuvalykite dėmes drėgna šluoste*.
Naudokite drungnu vandeniu atskiestą „Quick-Step Cleaning“ gaminį.

Gumos paliktos žymės

Nuvalykite sausa šluoste*, tada, jei reikia, naudokite „Quick-Step Cleaning“ gaminį.

Purvo pėdsakai, išlieti skysčiai ar gilus įpjovimas – gyvenime būna visko ir jūsų
laminuotose grindyse atsiranda žymių. Bet nepulkite į paniką – dažniausiai
įmanoma jas pašalinti! Tačiau, skirtingų tipų dėmes reikės šalinti naudojant
skirtingus metodus. Todėl sukūrėme jums šį patogų vadovą.

Kūno skysčiai (kraujas, šlapimas…)

Kuo greičiau nuvalykite drėgna šluoste*. Jei dėmė išdžiuvo – stipriai trinkite sausa* arba
„Quick-Step Cleaning“ gaminiu lengvai sudrėkinta šluoste.

Nagų lakas, batų tepalas,
lūpdažis, derva ir pan.

Kuo greičiau nuvalykite sausa* arba „Quick-Step Cleaning“ gaminiu lengvai sudrėkinta
šluoste. Prireikus naudokite metilintą spiritą, acetoną ar buitinį tirpiklį. Pirmiausia
išbandykite nedideliame plote.

Žvakės vaškas ir kramtomoji guma

Palaukite, kol sukietės, o tada nugrandykite.

Blankiai atrodančios grindys

Naudokite „Quick-Step Cleaning“ gaminį, kaip aprašyta 3 puslapyje.

Riebalų likučiai

Norėdami pašalinti šį sluoksni, valykite nedideles zonas (10–15 m2) ir sudrėkinkite paviršių
drėgna šluoste. Įpilkite koncentruoto „Quick-Step Cleaning“ gaminio į purškimo
buteliuką ir viename kvadratiniame metre papurkškite 4–5 kartus ant sudrėkinto ploto.
Palaukite 1 minutę ir nuvalykite grindis drėgna šluoste*. Tada nusausinkite grindis sausa
šluoste. Prireikus pakartokite veiksmus, kol pašalinsite nešvarumus ar riebalų sluoksnį.
Nuvalę visada nušluostykite.

Duobutės ir gilūs įbrėžimai

Naudokite „Quick-Step“ remonto rinkinį. Šiame rinkinyje yra lydomasis peilis, šlifavimo
trinkelių ir 7 vaško gabalėliai, kad galėtumėte nepastebimai suremontuoti grindis. Spalvų
derinių matrica ir remonto rinkinio naudojimo instrukcijos pateiktos interneto svetainėje
quickstep.com.

Įveikite bet
kokias dėmes

* Rekomenduojame naudoti baltą medvilninę šluostę.
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Patarimai ir gudrybės
1.
Smėlis, akmenukai, baldai... grindis galima subraižyti
įvairias būdais. Imkitės atsargumo priemonių: kelkite,
o ne vilkite baldus ir pakiškite po jais veltinio pagalvėles;
naudokite biuro kėdes su minkštais ratukais ir tinkamą
rašomojo stalo kilimėlį; įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi
minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

2.
Kambariuose, į kuriuos galima įeiti iš lauko, paklokite
durų kilimėlius, kad apsaugotumėte grindis ir jas reiktų
rečiau valyti. Įsitikinkite, kad kilimėlis yra pakankamai
didelis, ir reguliariai jį valykite. „Quick-Step“ durų kilimėlis
yra puikus pasirinkimas, nes turi skirtingas zonas, skirtas
skirtingam purvui surinkti.

3.
Patariame rinktis „Quick-Step“ rekomenduojamus
gaminius, nes jie yra visiškai suderinami su mūsų
„Quick-Step“ laminuotų grindų dangomis.

5.
Visada vadovaukitės ant priežiūros gaminių
pateiktomis instrukcijomis. Naudojant per daug valymo
gaminio ant jūsų grindų gali atsirasti riebalų likučių.

6.
Nenaudokite impregnuotų vienkartinių šluosčių. Jose
dažnai būna riebių gaminių, kurie traukia dulkes ir gali
ištepti jūsų grindis.

7.
Savo grindlentes ar plyteles valykite išilgai, kad
išvengtumėte džiūvant atsirandančių ruožų.

4.
Niekada nenaudokite natūralių muilo ploviklių.
Priešingu atveju ant paviršiaus liks sunkiai pašalinama lipni
plėvelė, ant kurios kaupsis dulkės ir nešvarumai. Tas pats
nutiks naudojant valomąsias medžiagas, turinčias
abrazyvinių dalelių. Šių dalelių gali likti ant grindų
paviršiaus.

Naudodami ne „Quick-Step“ priedus galite sugadinti savo „Quick-Step“ grindis. Tokiu atveju „Quick-Step“ suteikta garantija negalios. Todėl rekomenduojame naudoti tik „Quick-Step“ priedus, nes jie specialiai sukurti „Quick-Step“ grindų
dangai ir su ja išbandyti. „Quick-Step“ – tai kokybiški produktai, kuriuos gamina bendrovės „UNILIN BV“ grindų dangų padalinys, įsikūręs Belgijoje.
Viršelio nuotrauka SIG4757. Mes pasiliekame teisę pagal poreikį keisti gaminio specifikacijas. Turinys priklauso „UNILIN bv“ grindų dangos padaliniui, 2015 m. Visos teisės saugomos. Be išankstinio leidėjo leidimo raštu draudžiama atkurti
visą šios brošiūros turinį ar jo dalį. „Quick-Step“ – tai kokybiški produktai, kuriuos gamina bendrovės „UNILIN bv“ grindų dangų padalinys, įsikūręs adresu Ooigemstraat 3, B-8710, Wielsbeke, Belgija, Europa. 022 1279 01

