MŪSU MĒRĶIS IR TĪRĪBA
GRĪDAS SEGUMS,
KAS KALPOS
GADIEM ILGI

Tradicionālie sporta grīdas segumi
prasa intensīvu kopšanu – uz tiem
uzkrājas putekļi, tie ir pakļauti gājēju
radītai slodzei un tie nonāk saskarē
ar cilvēkiem, kā jau tas sagaidāms
vidē, kur cilvēki nodarbojas ar sportu.
Mēs bieži vien izmantojam spēcīgas
ķīmiskas vielas un īpašus līdzekļus,
cerot veikt “dziļo” tīrīšanu, taču ir
svarīgi zināt, kāds sporta grīdas
segums ir piemērotākais
Tarkett Sports Resilient grīdas
segumi ir dabiski neitrāli un tiem nav
nepieciešama
nekāda
papildus
apstrāde vai līdzekļi. Omnisports un
virsmas apstrāde neveicina mikrobu
vairošanos. Tie nerada vīrusiem un
citiem mikroorganismiem labvēlīgu
vidi.

Tarkett Sports kopšanas režīmi visiem
izturīgā grīdas seguma variantiem ir rūpīgi
testēti un sniedz lielisku rezultātu, ja tiek
ievēroti. Taču, ņemot vērā pašreizējos
apstākļus, ierastās tīrīšanas rutīnas var būt
nepieciešams papildināt, lai nodrošinātu
augtāku higiēnas līmeni, tostarp izmantojot
dezinfekcijas līdzekļus.

Omnisports produktiem ir rūpnīcā uzklāts
TopClean XPTM virsmas pārklājums. Tas
padara Omnisports izstrādājumus īpaši
noturīgus pret skrāpējumiem, traipiem un
ķīmiskām vielām, tādējādi atvieglojot to
kopšanu. Lai sniegtu gala klientam labāko
grīdas seguma lietošanas pieredzi, stingri
jāievēro kopšanas procedūra*:

• Ir pieejams liels skaits produktu, kuru
sastāvā ir apstiprinātas ķīmiskās
vielas. Mēs izvēlamies:

•

Ieejas paklāji: Aptuveni 80% virsmas
netīrumu tiek ienesti no ārpuses. Un no
90% šo netīrumu iespējams izvairīties,
izmantojot pareiza izmēra paklāju.
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•

Ikdienas manuālā kopšana: Savāciet
putekļus un smiltis, slaukot vai
izmantojot putekļu sūcēju.
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•

Iknedēļas mehāniskā kopšana:
Vismaz reizi nedēļā veiciet mehānisku
mazgāšanu ar automātisku
mazgāšanas iekārtu (piemēram
Nilfisk BR652) un atšķaidītu
mazgāšanas līdzekli.

• Ja dezinfekcijas līdzeklis tiek lietots
bieži, Tarkett Sports rekomendē
regulāri veikt skalošanu ar tīru ūdeni.

VEICINIET
VESELĪGU VIDI
IEKŠTELPĀS

AIZSARGĀJIET SAVU
GRĪDU, IEVĒROJOT
VIENKĀRŠUS
NORĀDĪJUMUS

* Lūdzu, skatiet oficiālos kopšanas norādījumus.

Iekštelpu sporta iestādes ir vietas, kur
notiek sporta sacensības, taču tās ir arī
vietas, kur ar fizisko aktivitāšu palīdzību
tiek uzlabota veselība. Šī iemesla dēļ
veselības iekštelpu vides radīšana
sportistiem un cilvēkiem, kuri atrodas
telpās, ir ļoti svarīga, pieņemot lēmumus
par grīdas seguma izvēli:
•

Rūpīgi izvēlēti izejmateriāli, kuru
raksturlielumi pārsniedz REACH
noteiktās prasības, lai aizsargātu
cilvēku veselību un vidi

•

100% otrreizēji pārstrādājami
materiāli un pierādāms otrreizēji
pārstrādāto materiālu apjoms
produktā

•

100% bez ftalātiem un biocīdiem –
labākai iekštelpu gaisa kvalitātei

•

Īpaši zemas VOC emisijas, mazāk kā
10µg/m3 (pēc 28 dienām)

•

Allergy UK apstiprinājums

•

Atbilst ReStart programmas prasībām

