
SIA RUBRIG 
 

Reģ.Nr.40103919095 
Rīgas gatve 8, Ādaži, LV2164, Latvija 

 

 

RUBRIG gumijas flīžu apkopes norādījumi 
 

RUBRIG gumijas flīžu uzturēšana tīrā stāvoklī, kā arī to apkope ir ļoti vienkārša. Ir pārsteidzoši, 

cik labi izskatīsies jūsu RUBRIG flīžu virsma arī pēc vairākiem gadiem, ja tiks nodrošināta pareiza 

gumijas grīdu apkopes programma un tās plānošana. 

 

RUBRIG gumijas flīžu tīrīšana iekštelpās izmantotām flīzēm 
 
Pirmreizējā tīrīšana: ir jāveic uzreiz pēc grīdas seguma ieklāšanas un pēc nepieciešamības 
atkārtoti, ja ikdienas tīrīšana nenodrošina vēlamo rezultātu.  
 
Ikdienas tīrīšana: ikdienas vai reizi nedēļa, atkarībā no telpu izmantošanas biežuma 

 

Pirmreizējā RUBRIG gumijas segumu tīrīšana: 

1. Pirms tīrīšanas uzsākšanas ar mīkstu saru slotu vai putekļu sūcēju ir jāsavāc putekļi un 
netīrumi no grīdas seguma. Lai notīrītu piekaltušus netīrumus, izmantojiet mitru lupatu. 

2. Spainī samaisiet ūdeni ar koncentrētu, viegli sārmainu grīdu tīrīšanas līdzekli, atbilstoši 

ražotāja norādītajai instrukcijai.  

3. Šķīdumu uzklājiet uz gumijas seguma izsmidzinot vai ar lupatu.  

4. Ļaujiet šķīdumam dažas minūtes iedarboties.  

5. Pēc tam notīriet gumijas segumu ar tīru ūdeni un mikrošķiedras mopu tik reižu, cik 

nepieciešams, lai nomazgātu visus netīrumus.  

6. Ļaujiet gumijas segumam pilnībā nožūt. 

 

 
 Ikdienas tīrīšana:  

1. Pirms tīrīšanas uzsākšanas ar mīkstu saru slotu vai putekļu sūcēju ir jāsavāc putekļi un 
netīrumi no grīdas seguma. Lai notīrītu piekaltušus netīrumus, izmantojiet mitru lupatu. 

2.  Ikdienas tīrīšanai izmantojiet ūdens un šķidro ziepju maisījumu, un notīriet gumijas 
segumu ar mitru lupatu.  

3. Pēc tam uzmazgājiet grīdu ar tīru ūdeni.  
4. Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus vai hloru saturošus tīrīšanas 

līdzekļus. 

 

RUBRIG gumijas flīžu tīrīšana ārtelpā izmantotām flīzēm 

Atmosfēras ietekmē uz gumijas flīžu seguma var parādīties sūnas un aļģes. Šīs problēmas 

atrisināšanai iesakām izmantot augstspiediena ierīci tīrīšanai ar ūdeni, bez ķimikālijām!  

Uzmanību! Ūdens spiediens nedrīkst būt pārāk augsts. Attālumam starp ūdens strūklu un 

klājuma virsmu ir jābūt vismaz 30 cm, ūdens temperatūra nedrīkst būt augstāka par 80°C. 

Šādu tīrīšanu ir ieteicams veikt divas reizes gadā. 

Ļoti netīrām virsmām un noturīgiem netīrumiem var izmantot ūdeni un skrubi, taču drīkst 

izmantot tikai mīkstu vīšķi vai birsti ar mīkstiem neilona sariem. Pieļaujams izmantot 

ziepjūdeni. Tīrīšanas līdzeklis uz gumijas grīdas seguma virsmas nedrīkst atrasties pārāk ilgi. 

Pēc tīrīšanas ieteicams noskalot ar ūdeni. 



Ziemā tīrot sniegu, jārīkojas ļoti piesardzīgi, lai nesabojātu virsmu ar asiem darbarīkiem vai 

pārāk smagu tehniku. Atļautā rūpnieciskā, ledus likvidēšanas sāls izmantošana neradīs 

negatīvu ietekmi pārklājumam.  

Uzmanību! Nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes. Tie var sabojāt produkta 

virsmu. 

Sava izturīguma un vieglās kopšanas dēļ RUBRIG gumijas flīzes ir universāls risinājums 

dažādiem mērķiem! 

 

 

 


