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Gamyklinės apdailos (alyvuotų / lakuotų) MOSO® 
bambuko grindų priežiūros instrukcija 

 

bendra informacija 

• Bambukas, kaip ir mediena, yra natūrali 
medžiaga, todėl reaguoja į aplinkos sąlygas, 
ypač į šviesos, temperatūros ir drėgmės 
veiksnius. Idealioje aplinkoje temperatūra 
turėtų vyrauti nuo 18°C iki 22°C, o 
santykinė oro drėgmė – nuo 45% iki 60%. 

Žiemos sezono metu, kai dėl šildymo oras 
yra sausesnis, pravartu naudoti 

drėkintuvus, kad būtų išvengta pernelyg 
didelio grindų susitraukimo. 

• Naudinga ir svarbu visada vėdinti kambarius 
ir vengti per didelės tiesioginės saulės 
šviesos, to išvengti padės užuolaidos. Taip 

pat leiskite paviršiams tolygiai kvėpuoti, 
kartkartėmis perkeldami kilimus ir baldus. 

• Norint išvengti paviršiaus pažeidimų, prie 
pagrindinio įėjimo rekomenduojama patiesti 
durų kilimėlį, o po baldais pritvirtinti veltinio 
paminkštinimų. 

• MOSO® grindys tiekiamos be galutinės 
apdailos (apdaila turi būti atlikta po 
montavimo) arba su gamykline apdaila. 

Gamyklinės apdailos atveju tepamas UV 
lakas arba alyva. Norėdami tinkamai 
prižiūrėti vietoje apdailintas grindis, 

vadovaukitės atliktos apdailos tiekėjo 
instrukcijomis. Toliau pateiktos 

instrukcijos taikomos tik MOSO® 

gamykloje apdailintoms grindims. 

reguliarus valymas 

Dulkes būtina valyti reguliariai; kietų 
nešvarumų buvimas ant grindų paviršiaus 
(dulkės, smėlis ir kt.) pagreitina apdailos 
nusidėvėjimą, o tai greičiau pakenkia grindų 
išvaizdai. Valyti galima naudojant dulkių siurblį 
su šepečiu, tinkamu parketui valyti, arba šluotą 
su minkštais šeriais. 

 

Kai nešvarumų nuo grindų nepavyksta pašalinti 
vien dulkių siurbliu: 
1. Lakuotos grindys: 

 
• Valykite grindis drėgna, gerai išgręžta 

(trumpo plauko) šluoste arba grindų 
šepečiu. Patartina naudoti neutralų muilą 
ar ploviklį, gerai praskiestą drungnu 
vandeniu (dėl tinkamo dozavimo 
rekomenduojame vadovautis gamintojo 

instrukcijomis). 

• Nors joks konkretus ploviklio prekės 
ženklas nėra rekomenduojamas, tačiau 
MOSO® paprastai valymui gali pasiūlyti 
„Bona“ valiklį. 

 

2. Alyvuotos grindys: 

• Valykite grindis drėgna, gerai išgręžta 
(trumpo plauko) šluoste arba grindų 
šepečiu, naudodami natūralų „Woca“ 
muilą, gerai praskiestą drungnu vandeniu 
(dėl dozavimo vadovaukitės „Woca“ 
instrukcija). 

 

Abiem atvejais nerekomenduojama: 

• naudoti skysčių, turinčių agresyvių 
medžiagų, tokių kaip alkoholis, amoniakas 

ar baliklis; dėl šių medžiagų ant grindų gali 
atsirasti žymių, kurių nebus įmanoma 
pašalinti ir taip bus sugadinta apdaila. 

• naudoti garo plovimo prietaisus ar 

šveitimo robotus, kurie gali leisti 
vandeniui prasiskverbti į grindis. 

• plauti grindis tik vandentiekio vandeniu; 

toks vanduo nevalo efektyviai, o jame 

esantys mineralai gali palikti nuosėdų, 
kurios ilgainiui turi įtakos grindų paviršiaus 
išvaizdai. 

papildoma priežiūra 

Jei reguliarus valymas neduoda norimo rezultato, 

kartais gali būti atliekama papildoma priežiūra: 
 

1. Lakuotos grindys: 

• Norint atgaivinti ir apsaugoti grindų laką, paviršių 
galima padengti grindų vašku. Šis produktas 
įprastai skiedžiamas vandeniu, o norint jį naudoti, 
reikia laikytis to paties metodo, kaip aprašyta 
skyriuje „Reguliarus valymas“ (tik vietoj muilo 
naudokite vašką). 

• Nors joks konkretus šios priemonės prekės 
ženklas nėra rekomenduojamas, tačiau 
MOSO® paprastai valymui gali pasiūlyti 
„Bona“ vašką. Galima rinktis iš dviejų šios 
priemonės variantų: „matinio“ arba 
„blizgaus“ užbaigimo. 

 

2. Alyvuotos grindys: 

• Norint atgaivinti ir apsaugoti grindų alyvą, reikia 
padengti paviršių nauju alyvos sluoksniu. Kai 
kurie prekės ženklai parduoda specialius alyvos 
produktus priežiūrai, todėl šie yra skystesni už 
įprastą alyvą ir dėl to greičiau džiūsta. 
Vadovaukitės alyvos gamintojo nurodymais. 

• Papildomai MOSO® gamykloje alyvuotų 
grindų priežiūrai rekomenduojama „Woca 
Oil Refresher“ alyva. Prieš dengdami 
alyvos sluoksnį, kruopščiai nuvalykite 
grindis naudodami „Woca Intensive“ 
medienos valymo priemonę. 

 

 

atnaujinimas 

Susisiekite su savo grindų montuotoju. 
Profesionalus šlifavimas ir lakavimas / 
alyvavimas gali visiškai atnaujinti jūsų grindis. 

 

papildoma pastaba 

Nors imamės visų priemonių, kad šios 
montavimo instrukcijos būtų kuo tikslesnės, 
tačiau individualios aplinkybės (vieta, 
naudojimas ar montavimo procedūros) gali 
skirtis, todėl gamintojas neturi galimybių 
atsižvelgti į visus įmanomus atskirus atvejus. 

Tad jei kyla klausimų, kreipkitės į platintoją. 
 
Šios instrukcijos gali keistis. 
Naujausios versijos ieškokite www.moso-bamboo.com. 
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