APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS

REKOMENDACIJOS VINILINĖMS DANGOMS
„ASPECTA“
Dr. Schutz - Dr.Schultz grupės šaka

Dr. Schutz - a brand of

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

VINILINĖS GRINDYS.
KAS TAI?
HETEROGENINĖS KLIJUOJAMOS GRINDŲ DANGOS
Vinilinės grindys, dar vadinamos LVT (prabangios vinilo

Dažnai vargu ar galima atskirti nuo originalo, todėl DESIGN

Tai grindys, sukurtos suklijuojant kelis sluoksnius. Paviršius susideda iš

plytelės), yra modulinės, prie dizaino pritaikytos grindų

grindys tampa vis populiaresnės.

skaidraus besidėvinčio sluoksnio, kuris paprastai yra padengtas PUR.

dangos.

Šio sluoksnio storis yra 0,3 - 0,7 mm; juo grindžiama naudojimo klasė.

Grindys yra nevienalytės kelių sluoksnių dangos, apačioje
turinčios stabilizuojantį sluoksnį, po to atspausdintą plėvelę.
Paviršius padengtas permatomu besidėvinčiu sluoksniu su
gamykloje padengtu PU sandarikliu. Grindų išvaizda yra įvairi,

Grindys ne tik labai patrauklios, jos yra ir labai atsparios.

Po juo yra spausdinta plėvelė („dekoras“), po kuria yra stabilizuojantis

Grindys nėra jautrios vandeniui, todėl yra labai lengvai

sluoksnis. Šie sluoksniai yra visame plote, o sumontuoti sudaro iki 2,5

valomos, atsparios vaikščiojimui ir šiltos po kojomis.

mm aukščio.

skirta įvairiems poreikiams ir norams. Tai gali būti šviesus, ar
tamsus, medis ir akmuo, - galimybėms ribų nėra.

PU SANDARIKLIS
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ILGALAIKĖ
APSAUGA

VINILINĖS GRINDYS SU „CLICK“ UŽRAKTU
Šios vinilinės grindys yra ypač populiarios renovacijos darbuose. Jos
panašios į klijuojamas grindis, tačiau jų galuose yra vinilinis laikiklio
sluoksnis su jungtimis. Šios grindys klojamos plaukiojančiu būdu, o

SKAIDRUS DĖVIMASIS SLUOKSNIS,
ĮSKAITANT GAMYKLOJE UŽDĖTĄ PU
SANDARIKLĮ
SPAUSDINTA PLĖVELĖ
STABILIZUOJANTIS SLUOKSNIS
PAGRINDAS

sumontuotų grindų aukštis siekia maždaug 8 mm.

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

TIESIOG PROFESIONALU

TRYS ŽINGSNIAI
IKI TOBULŲ GRINDŲ

VINILINIŲ DANGŲ PRIEŽIŪRA
1

KASDIENINIS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norint, kad grindys atrodytų gerai, būtina jas tinkamai valyti ir prižiūrėti.
Valymo metu nuo grindų pašalinami nešvarumai, dėmės ir dulkės. Reguliariai naudojant priežiūros
priemones, grindys atgaivinamos ir išlyginami nedideli pažeidimai.

2

ILGALAIKĖ APSAUGA

Išklojus grindis, viršutinis apsauginis sluoksnis užtikrina ilgalaikę ir tvarią grindų apsaugą nuo
įbrėžimų, blukimo ir kitų pažeidimų. Apsauginė plėvelė išsaugo grindų spalvą ir struktūrą, be to, jos
gali būti naudojamos pritaikant blizgesio laipsnį prie asmeninių galutinio vartotojo norų. Apsauginė
plėvelė viršuje ypač rekomenduojamas komercinėse ir itin dažnai lankomose vietose.

3

PREVENCIJA

Stovinčios ar judančios kėdės, stalai ir kiti baldai labai neigiamai veikia grindų paviršių. Kraštai ir varžtai gali
palikti įbrėžimus ir stipriai paveikti grindų išvaizdą. Prie baldų pritvirtinti padeliai baldams apsaugo grindis nuo
įbrėžimų. Prie įėjimų iš lauko, rekomenduojama patiesti kilimėlius.

REKOMENDUOJAMA VINILINIŲ DANGŲ
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

JAUSKITĖS PUIKIAI
NUOSTABIOS GRINDYS
GYVENAMOSIOMS
ERDVĖMS

Atsakingas dėmesys grindų priežiūrai ir atnaujinimui yra prasmingas, ypač
siekiant pastovaus klientų išlaikymo. Kasdien vaikštant vinilinėmis grindimis, jos
tampa nešvarios ir yra mechaniškai pažeidžiamos. Ttokia grindų išvaizda tampa
nepatenkintas galutinis vartotojas. Dr. Schutz užtikrina tobulą grindų apsaugą ir
priežiūrą.

LENGAVA PRIEŽIŪRA

•

Foor-mat. Tai optimalus namų apyvokos grindų priežiūros ir kasdienio valymo
elementas, apsaugantis grindis elastingu, neslystančiu paviršiumi. Tokiu būdu
sumažinamas grindų sukibimas su purvu ir kasdienis valymas tampa lengvesnis.
Apsauginę priežiūros plėvelę galima greitai atnaujinti. Rekomenduojama didesniam
grindų blizgesiui gauti.

KASDIENIS VALYMAS / GAIVINIMAS

•

R 1000. Specialus aktyvus valiklis kasdieniniam vinilinių grindų ir kitų kietųjų grindų
valymui. Puikus purvo surišimas užtikrina visų žymių ir dėmių pašalinimą. Valant
paviršių, tuo pačiu metu atgaivinamos grindys.

KASDIENIS VALYMAS / GAIVINIMAS

•

Clean & Strip. Švelnus nuėmiklis pašalina senus priežiūros sluoksnius ir tvirtai
įsigėrusius nešvarumus bei nuosėdas.

•
PIRMINĖ PRIEŽIŪRA / GAIVINIMAS

Floor Care Kit. Optimalus visų dizaino grindų priežiūros komplektas, kurį
rekomenduoja gerai žinomi vinilinių grindų gamintojai! Užtikrina ilgą grindų
tarnavimo laiką ir puikią išvaizdą. Rinkinį sudaro 750 ml „Floor – mat“ apsaugos ir
gaivinimo priemonė, 750 ml R 1000 nuolatinio valymo priemonė ir 750 ml „Clean &
Strip“ lako ir didelio užterštumo pašalinimui skirtas skystis. Be to, rinkinyje
pateikiamos praktinės valymo instrukcijos ir baldų padelių rinkinys.

RINKINYS - PUIKUS SPRENDIMAS

Gausiai lankomose vietose rekomenduojamas ilgalaikis apsauginis
sluoksnis. Su Dr. Schutz PU sistemomis grindys yra tvariai apsaugotos.

JAUSKITĖS PUIKIAI

NUOSTABIOS GRINDYS
GYVENAMOSIOMS
ERDVĖMS

ILGALAIKĖ APSAUGA
MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

Norint, kad vinilinės grindys išliktų patrauklios, jas reikia ilgam
apsaugoti nuo įbrėžimų ir dėmių. Todėl gyvenamosiose patalpose
rekomenduojama paviršių padengimas PU sealer priemone. Tai tvari
investicija į grindų apsaugą.

PU SEALER PRIVALUMAI.
APŽVALGA
• Ilgalaikė apsauga nuo nusidėvėjimo
• Ekonomiškas ir ekologiškas
• Įrodytas ilgesnis grindų naudojimas
• Pastebimai pagerėjusi Išvaizda
• Lengvesnis kasdienis valymas ir sumažėję nešvarumai

KAIP TAI VEIKIA?
TIESIOG EIKITE LENGVIAUSIU KELIU SU DR. SCHUTZ

1

Be PU sealer apsauginės dangos

Stiprus nusidėvėjimas ir purvo dalelės gali visam laikui pakenkti paviršiaus struktūrai.

2

PU sealer apsauginė danga apsaugo paviršių ir po to ypač lengva prižiūrėti grindis.

DIDELIS ATSPARUMAS
LENGVA PRIEŽIŪRA

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

Kirpyklų grindys turi atitikti itin aukštus reikalavimus. Taigi, be grindų
apsaugos neišvengsime įbrėžimų, baltų lankstymosi dryžių ir dėmių
nuo plaukų dažų bei kitų chemikalų. Viršutinis sluoksnis su PU
Anticolor apsaugo grindis ir žymiai palengvina jų kasdienį valymą.

PU ANTICOLOR SISTEMOS PRIVALUMAI.
APŽVALGA

• Ilgalaikė apsauga nuo nusidėvėjimo
• Padidėjęs atsparumas plaukų dažams ir chemikalams
• Ilgesnis grindų naudojimas
• Pastebimai pagerėjusi Išvaizda
• Lengvesnis kasdienis valymas ir sumažėję nešvarumai

KAIP TAI VEIKIA?
TIESIOG EIKITE LENGVIAUSIU KELIU SU DR. SCHUTZ

1

TIESIOG SAUGIOS
PUIKIOS GRINDYS
KIRPYKLOMS

Be „PU Anticolor“ nėra nieko kito, kas sustabdytų chemikalų įsiskverbimą į

grindų dangą.

2

PU Anticolor sandariklis suteikia didelį atsparumą plaukų dažams ir cheminėms

medžiagoms.

SAUGA IR ŠVARA
MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

Sveikatos priežiūros srityje grindų dangai keliami ypač aukšti
reikalavimai. Grindis reikia labai saugoti nuo dažno ir specialių
chemikalų naudojimo. Iš tiesų labai svarbu palengvinti valymą ir
išvengti mikrobų prasiskverbimo gilyn į grindis.

PU SISTEMOS PRIVALUMAI.
APŽVALGA
• Ilgalaikė apsauga nuo nusidėvėjimo
•

Ypač didesnis atsparumas spalvotoms ir skaidrioms dezinfekcinėms medžiagoms

• Įrodytas ilgesnis grindų naudojimas
• Lengvesnis kasdienis valymas ir sumažėjęs bakterijų kiekis
• Didelis atsparumas chemikalams

KAIP TAI VEIKIA?
TIESIOG EIKITE LENGVIAUSIU KELIU SU DR. SCHUTZ

TIESIOG HIGIENIŠKA
GRINDYS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS SRITYJE

1

Be PU sandariklio ar PU Anticolor, purvas ir bakterijos prasiskverbia į atviras jungtis ir jas
sudėtinga pašalinti valant

2

PU sandariklis ir PU Anticolor uždaro jungtis ir jos tampa atsparios plyšimui. Bakterijas galima
lengvai pašalinti dezinfekuojančiomis priemonėmis.

VERTĖ
IR GRAŽI IŠVAIZDA

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

TIESIOG MIELA
PUIKIOS GRINDYS
MAŽMENINĖJE PREKYBOJE

Grindų priežiūra ir eksploatavimas universalinėse
parduotuvėse ir parduotuvių patalpose yra ypač sudėtinga dėl
to, kad nuolat patenka daugybė nešvarumų. Dr. Schutz
pateikia optimalų sprendimą, kad klientams būtų užtikrintas
geros savijautos faktorius.

PU SISTEMOS PRIVALUMAI.
APŽVALGA
•

Ilgalaikė apsauga nuo nusidėvėjimo

•

Didesnis atsparumas spalvotoms ir skaidrioms dezinfekcinėms medžiagoms

•

Įrodytas ilgesnis grindų naudojimas

•

Lengvesnis kasdienis valymas ir sumažėjęs bakterijų kiekis

•

Didelis atsparumas chemikalams

KAIP TAI VEIKIA?
TIESIOG EIKITE LENGVIAUSIU KELIU SU DR. SCHUTZ

1

Be PU Sealer apsauginės dangos - didelis naudojimas ir nešvarumų
dalelės gali visam laikui pakenkti paviršiaus struktūrai.

2

PU sealer sandariklis apsaugo paviršių ir ypač lengva prižiūrėti grindis.

SAUGA IR ŠVARA

TIESIOG MĖGAUKITĖS
PUIKIOS GRINDYS
RESTORANAMS

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

Restoranuose ir visur, kur patiekiamas maistas, didžiausias
dėmesys skiriamas higienai ir laiptų saugumui valgyklose,
virtuvėse ir sanitarinėse patalpose. PU sandarikliai užtikrina
optimalią apsaugą ir tuo pačiu palengvina valymą ir priežiūrą.

PU SISTEMOS PRIVALUMAI.
APŽVALGA
• Jei reikia, grindims suteikiamas aukštas neslydimo R10 ar R11 koeficientas, PU sandariklis
turi R10 ar R11 neslydimo priedą.
• Ilgalaikė apsauga nuo nusidėvėjimo ir trinties
• Ekonomiškas ir ekologiškas
• Įrodytas ilgesnis grindų naudojimas
• Lengvas kasdienis valymas ir po to sumažėjęs nešvarumų kaupimasis

KAIP TAI VEIKIA?
TIESIOG EIKITE LENGVIAUSIU KELIU SU DR. SCHUTZ

1

2

Lygūs paviršiai be priedo, apsaugančio nuo slydimo.

Nuo slydimo apsaugantis priedas užtikrina, kad paviršiaus konstrukcija neleistų slysti ir
atitiktų aukštesnius Vokietijos standartų ir darbdavių profesinio draudimo fondo
reikalavimus (BGR 181, DIN 51130).

TEISINGAS SPRENDIMAS

MES RŪPINAMĖS GRINDIMIS.

• visoms siūbuojančioms kėdėms su apvaliais vamzdeliais

DAUGIAFUNKCINIS
TVIRTINIMAS

• paprasčiausiai pritvirtinkite pagrindinę dalį prie kėdės ar stalo

• visų rūšių baldams

TVIRTINIMAS PRIE KĖDŽIŲ
kojos

• Yra 5 dydžių (12mm / 16mm / 19mm / 22mm / 25mm)
• nuimamas kaištis optimaliam stabilumui užtikrinti

• paprasčiausiai priklijuokite arba prisukite apsauginę dalį po baldais
• laikosi nepaprastai gerai ir yra visur pritaikomas
• taip pat tinka visoms siūbuojančioms kėdėms su pritaikomomis
kvadratinėmis kėdžių kojomis

TUŠČIAVIDURIS KĖDŽIŲ KOJŲ REMONTAS

PADELIAI BALDAMS

• visoms pintoms kėdėms, kurių vidinis skersmuo yra

TINKAMIAUSIAI APSAUGAI

• tinka apvalioms ir kvadratinėms kėdžių kojoms

10-30 mm

• dėl savo pasukamos galvutės taip pat gali būti
naudojamas su kampinėmis kėdžių kojomis (iki 30
laipsnių)

ĮSUKAMAS TVIRTINIMAS PRIE KĖDŽIŲ
• visoms kėdžių ir stalo kojoms su vidiniais M 8 arba M10 varžtų
sriegiais

• paprasčiausiai įsukite pagrindinę dalį į baldo kojelę ir uždėkite
ant jos apsauginį dangtelį

• 2 dydžių keičiamos apsauginės dangteliai (Ø 28mm / 34mm)

• 2 dydžių keičiami apsauginiai dangteliai (Ø 28mm /
34mm)

TINKAMAS SPRENDIMAS
JŪSŲ BALDAMS!
Scratchnomore/daugiau jokių įbrėžimų sistema, tai - baldų
padelių sistema, sukurta visų tipų kėdėms ir baldams, taip

Glaustai:
•

visiškai be įbrėžimų

•

atsparus drėgmei

Specialūs apsauginių padelių pluoštai sugeria nešvarumų daleles ir
saugiai jas užrakina. Pavyzdžiui,

•

slopina triukšmą

TVIRTINIMAS PRIE MEDINIŲ KOJŲ

KOJŲ PADELIAI 2

tarp kėdės kojos ir grindų patekus smėliui, nebebus jokių įbrėžimų! Be

•

lengvai pritaikomi

• visoms kėdžių ir stalo kojoms iš medžio
• paprasčiausiai įsukite pagrindinę dalį į medinį pagrindą ir

• Visoms kėdžių ir stalo kojoms iš medžio ir plastiko
• pagrindinė dalis gali būti prisukama
• Galimi 3 dydžiai (Ø 25mm / 31mm / 44mm)

pat visų rūšių grindims.

uždėkite apsauginį dangtelį

to, net dėl drėgnumo medžiaga neišsausės, todėl jūsų grindys išliks
apsaugotos!

•

tinka visoms kėdėms ir baldams

• dydžių keičiamos apsauginės dangteliai (Ø 28mm /
34mm)

Aspecta BV
Argon 37a
4751XC Oud
Gastel Olandija
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+31 (0)88 1662500
+31 (0)88 1662599
info@elementalbyaspecta.com
www.elementalbyaspecta.com

ASPECTA APAC P/L
Unit 9, 337 Bay Rd.
Cheltenham, Victoria, 3192
Australija
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+61 (0)412 368067
info@elementalbyaspecta.com
www.elementalbyaspecta.com

Pagrindinis biuras
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bona

Dr. Schutz U.K Ltd
Unit 24, Anglo Business Park
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Brands of

Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park
Ballinlough, Cork
Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

