
GRINDŲ PRIEŽIŪRA 

Geriausi patarimai  
KAIP PRIŽIŪRĖTI GRINDIS 





GREITA, LENGVA IR NATŪRALI: 
GRINDŲ PRIEŽIŪRA 

Prižiūrėti grindis tikrai lengva! 
Gera grindų priežiūra išlaiko jų vertę bei išvaizdą, tai taip pat svarbu išsaugoti 
garantines sąlygas. Tobula grindų priežiūra nėra raketų mokslas! Prižiūrėti HARO 
parketlentes, kurios padengtos aukščiausios kokybės apsauginėmis priemonėmis, 
labai lengva, greita ir nereikia ypatingų žinių. 
Valykite jas sausai šluoste, šluota ar siurbliu – paprastai, tai viskas ko reikia. Tam, 
kad pašalinti nešvarumus panaudokite atitinkamą valymo priemonę ir drėgnai 
praplaukite parketą. Viskas! 
Norint išlaikyti grindų išvaizdą kuo ilgiau, rekomenduojame:  
 - po baldais paklijuoti padukus; 
 - patiesti polikarbonato kilimėlius po kėdutėmis su ratukais; 
 - patiesti purvą surenkančius kilimėlius prie įėjimų į namus;   
 - stenkitės palaikyti pastovią patalpų temperatūrą bei drėgmės lygį. 
Jei turite vertingą grindų dangą: parketlentes, laminatą ar kamštinę dangą 
prižiūrėkite jas tik rekomenduojamomis priemonėmis. Specialios priemonės 
reikalingos tik gamykliškai alyvuotų gaminių užbaigimui po suklojimo.  
Priežiūros lygis bei dažnumas komercinėse patalpose priklauso nuo apkrovimo 
sąlygų. Tokiais atvejais rekomenduojame pasitarti su profesionalais ar Haro 
atstovu.   



GRINDŲ PRIEŽIŪRA. 
HARO PERMADUR MATT 

Natūralus matinis padengimas 
Permadur® lakavimo technologija parketo paviršiui suteikia atsparumą bei 
užtikrina lengvą priežiūrą.  



Kasdienė priežiūra 
Pagerinti apsauginį parketo paviršiaus sluoksnį galite reguliariai naudodami 
Clean&Green Natural parketo valiklį ir drėgnai praplaudami grindis. 
Naudokite maždaug pusę kamštelio šios priemonės 5l šalto vandens 
kiekiui.  

Stiprus plovimas 
Jei norite pašalinti įsisenėjusias purvo dėmes panaudokite pusę kamštelio 
Clean &Green Active 5l šalto vandens kiekiui. Valykite drėgnai, būtinai 
gerai išgręžta šluoste.  
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GRINDŲ PRIEŽIŪRA. 
HARO BIOTEC OIL/WAX 

Natūrali medienos išvaizda ir lengva priežiūra 
Biotec® alyvos/vaško padengimas - tai tobula natūralaus medžio grožio ir lengvos 
grindų priežiūros kombinacija. 



GRINDŲ PRIEŽIŪRA. 
HARO BIOTEC OIL/WAX 

Kasdienė priežiūra 
Pagerinti apsauginį parketo paviršiaus sluoksnį galite reguliariai naudodami 
Clean&Green Natural parketo valiklį ir drėgnai praplaudami grindis. 
Naudokite maždaug pusę kamštelio šios priemonės 5l šalto vandens 
kiekiui.  

Stiprus plovimas 
Jei norite pašalinti įsisenėjusias purvo dėmes panaudokite pusę kamštelio 
Clean &Green Active 5l šalto vandens kiekiui. Valykite drėgnai, būtinai 
gerai išgręžta šluoste.  

Atnaujinimas 
Alyvuotų paviršių atnaujinimui naudokite Clean &Green Aqua Oil. 
Kokybiškam padengimui geriausia naudoti plokščią šluostę drėgnam 
valymui. Paskirstykite priemonę tolygiai išilgai medžio rievių. Atnaujinimą 
atlikite, kai grindys atrodys pasidevėjusios.  



GRINDŲ PRIEŽIŪRA. 
HARO NATURALIN PLUS ALYVA 

“Kvėpuojanti” natūrali alyva 
NaturaLin®plus, tai natūrali medienos apsauga, pagaminta iš natūralių aliejų bei 
mineralų. Tobulas padengimas norintiems pajusti tikrą medienos šilumą bei 
grožį. 



Kasdienė priežiūra 
Pagerinti apsauginį parketo paviršiaus sluoksnį galite reguliariai naudodami 
Clean&Green Natural parketo valiklį ir drėgnai praplaudami grindis. 
Naudokite maždaug pusę kamštelio šios priemonės 5l šalto vandens 
kiekiui.  

Stiprus plovimas 
Jei norite pašalinti įsisenėjusias purvo dėmes panaudokite pusę kamštelio 
Clean &Green Active 5l šalto vandens kiekiui. Valykite drėgnai, būtinai 
gerai išgręžta šluoste.  

Atnaujinimas 
Alyvuotų paviršių atnaujinimui naudokite Clean &Green Aqua Oil. 
Kokybiškam padengimui geriausia naudoti plokščią šluostę drėgnam 
valymui. Paskirstykite priemonę tolygiai išilgai medžio rievių. 
Rekomenduojama atnaujinimą atlikti kuomet grindys atrodo pasidevėjusios.  
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