
 

 

UV ATSPARIA ALYVA PADENGTŲ „FREVINI“ GRINDŲ NAUDOJIMO IR 

PRIEŽIŪROS SĄLYGOS 

 

FREVINI gamina aukštos kokybės medines grindis tik iš natūralios medienos. Šios grindys 

pasižymi puikiomis praktinėmis ir estetinėmis ypatybėmis. 

Gamintojas suteikia garantiją pagal instrukcijas klojamoms ir naudojamoms grindims: 

• Kambario su medinėmis grindimis temperatūra turėtų būti 18–24 °C. 

• Santykinis kambario drėgnis turėtų būti 40–60 %. 

• Ant grindinio šildymo sistemos montuojamų lentų didžiausia paviršiaus temperatūra 

neturėtų viršyti 27 °C. Ant grindų, sumontuotų ant grindinio šildymo sistemos, 

draudžiama kloti kilimus, takelius ar statyti baldus, kurių kojų aukštis mažesnis nei 10 

cm. 

• Grindų priežiūrai reikia naudoti tik tam skirtus produktus: naudokite tik alyvuotoms 

medinėmis grindimis tinkamus valiklius ir kitus priežiūros produktus. Naudojant kitus 

priežiūros produktus, gali pasikeisti grindų spalva, atsirasti dėmių, pasikeisti grindų 

paviršiaus slidumas ar blizgesys.  

• Kasdienė priežiūra turėtų apsiriboti įprastu grindų valymu dulkių siurbliu ar šlavimu. 

• Grindų priežiūros dažnumas priklauso nuo vaikščiojimo intensyvumo. 

• Smėlį nuo grindų paviršiaus reikia iš karto nuvalyti. Dėl susikaupusio smėlio gali 

susibraižyti dangos sluoksnis ir atsirasti nedideli įdubimai bei įbrėžimai ant paviršinio 

medienos sluoksnio. 

• Patalpoje su medinėmis grindimis prie įėjimo durų, terasos durų ir kt. išorėje ir viduje 

turėtų būti durų kilimėliai, kurie efektyviai surinktų smėlį, vandenį ir kitus nešvarumus. 

• Dulkėms valyti reikia naudoti sausas ir minkštas šluoteles arba dulkių siurblį su 

minkštu šepetėliu. Taip pat galite naudoti drėgną audinį su valikliu, tinkančiu 

alyvuotoms medinėms grindims, arba be jo. Jokiu būdu po valymo ant grindų neturi 

likti drėgnų žymių. 

• Ant visų baldų ir kitų interjero detalių, tiesiogiai besiliečiančių prie grindų, reikia 

priklijuoti veltinio pagalvėles. 

• Po kėdėmis ir kitais baldais su ratukais būtina naudoti apsauginius plastikinius 

kilimėlius, takelius ar kilimus, saugančius medines grindis nuo mechaninių pažeidimų. 



 

 

Pastebėkite ir nedelsdami pašalinkite smėlį ar kitą purvą, kuris gali patekti po 

apsauginiu kilimėliu. Nepašalinus tokio tipo nešvarumų, bus subraižytas paviršinis 

grindų sluoksnis po apsauginiu kilimėliu. 

• Medinių grindų jokiu būdu negalima uždengti PE plėvele ar kitomis drėgmei ir orui 

nepralaidžiomis medžiagomis. 

• Pretenzijos dėl medienos spalvos pasikeitimo, kai ją veikia šviesa (UV spinduliuotė), 

nepriimamos. 

• Pilnai atnaujinti grindis galima nušlifuojant paviršių ir iš naujo alyvuojant. Gamintojas 

leidžia atnaujinant naudoti medinėms grindims skirtas alyvas, laikantis jų naudojimo 

instrukcijų. Grindų atnaujinimų, pašalinant paviršinį medienos sluoksnį, skaičius 

priklauso nuo mechaninio medienos pažeidimo gylio. Prieš pradėdami mechaninį 

atnaujinimą (šlifavimą), išsiaiškinkite grindų būklę ir tai, ar įmanoma atlikti mechaninį 

atnaujinimą. 

• Nepaisant anksčiau minėtų rekomendacijų, nedelsiant bus panaikinta medžiagų ir 

darbų garantija. 

• Jei FREVINI grindys montuojamos ant grindinio šildymo sistemų, gamintojas leidžia 

naudoti tik montavimo klijuojant sistemas. 

• Prieš montuodamas grindis ant šildomo grindų pagrindo, savininkas ir montuotojas 

turėtų įšildyti grindų pagrindą pagal FREVINI grindinio šildymo instrukciją. Daugiau 

informacijos apie FREVINI grindų montavimą ant grindinio šildymo montavimą ant 

grindinio šildymo rasite pateiktose montavimo instrukcijose www.frevinistudio.com 

 

Pardavėjo ir gamintojo išduota garantija negalios, jei savininkas apie defektą nepraneša per 14 

dienų nuo jo atsiradimo. 

SVARBU. Naudotojas privalo užtikrinti, kad valytojai būtų susipažinę su šiomis lakuotų 

FREVINI grindų priežiūros ir naudojimo sąlygomis. 

Susipažinau su pateiktomis naudojimo instrukcijomis ir sąlygomis, taip pat su garantijos 

sąlygomis. 
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Data ir įskaitomas savininko parašas 

http://www.frevinistudio.com/

