
Uzkopšanas Programma

Plānojums

Veicamo darbu secība
1. Gultas veļas un netīro dvieļu, kā arī atkritumu savākšana dzīvojamās platībās

a. Netīro trauku novākšana, ievietošana trauku mazgājamā mašīnā
b. Ja kāda sega, pleds, halāts ir netīrs, ieliekam to ātrajā mazgāšanā (pēc tam

žāvētājā)
2. Atpūtas telpas tīrīšana, organizēšana
3. Guļamistabu gultas veļas nomaiņa, kā arī telpu uzkopšana un organizēšana
4. Virtuves virsmu tīrīšana, organizēšana
5. Vannasistabas tīrīšana, organizēšana
6. Halles uzkopšanas un organizēšana
7. Pēdējā grīdas mazgāšana visā dzīvojamā platībā.
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1. Veicamo darbu saraksts:

1.1. Virsmu dezinfekcija
1.2. Grīdas segumu sausā uzkopšana
1.3. Cieto grīdas segumu mitra uzkopšana
1.4. Gultas veļas nomaiņa (2 guļamistabas)
1.5. Virtuves virsmu un iekārtu tīrīšana
1.6. Trauku mazgāšana, organizēšana
1.7. Brīvo galda virsmu tīrīšana un atputekļošana
1.8. Brīvo sienas plauktu tīrīšana
1.9. Sanitāro mezglu uzkopšana, higiēnas līdzekļu papildināšana, uzstādīšana,

organizēšana
1.10. Spoguļu un stiklojumu tīrīšana
1.11. Krēslu un galda kāju/pamatņu tīrīšana
1.12. Palodžu tīrīšana
1.13. Kafijas automāta tīrīšana
1.14. Leduskapja tīrīšana
1.15. Terašu, kā arī dārza mēbeļu tīrīšana.
1.16. Atkritumu tvertņu iztukšošana, atkritumu šķirošana un un nodošana
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Uzkopšanas līdzekļu pielietojums

Tīrīšanas līdzeklis Pielietojums

Tīrīšanas līdzeklis ar noturīgu aromātu AROMA FRESH OCEAN

Tīrīšanas līdzeklis ar noturīgu aromātu AROMA FRESH OCEAN. Pēc
tīrīšanas atstāj smalku, noturīgu un patīkamu priežu aromātu ar citrusa
pieskārienu, efektīvi tīra un atsvaidzina gaisu.
AROMA fresh ocean īpašā formula ļauj to lietot gan manuāli, gan ar
uzkopšanas iekārtu.
Tīrīšanas līdzekli izmanto cieto virsmu un grīdas segumu tīrīšanā.
KONCENTRĀTS JĀATŠĶAIDA - 2 korķi pret 1 ūdens litru

Mēbeļu tīrīšanas aerosols Starwax

Atstāj spīdīgu, antistatisku un pret traipiem izturīgu aizsargplēvi
Lakotām, lakotām, emaljētām, laminētām, formikas virsmām utt.
Notīra putekļus, noņem taukus un pirkstu pēdas.

Tīrīšanas līdzeklis vannas istabai.
Efektīvs līdzeklis izlietņu, vannu, flīžu un citu mazgājamu virsmu tīrīšanai.
Īpaši piemērots akrila virsmām.

Lietošana: Uzsmidziniet līdzekli uz tīrāmās virsmas, un atstājiet iedarboties
uz 30 sekundēm. Pēc tam ar drānu, vai švammi notīrīet virsmu. Virsmu pēc
tam noskalot ar dzeramo ūdeni.

Kaļķa nosēdumu tīrīšanas līdzeklis SEAL ANTIKALK
Tīrīšanas līdzeklis kaļķakmens noņemšanai.
Līdzeklis ūdens krānu, maisītāju, virtuves trauku žāvētāju, duškabīņu, akrila
vannu, izlietņu tīrīšanai un kaļķakmens nogulšņu noņemšanai.

Lietošana: Uzsmidziniet līdzekli uz tīrāmās virsmas, un atstājiet iedarboties
uz 30 sekundēm. Pēc tam ar drānu, vai švammi notīrīet virsmu. Virsmu pēc
tam noskalot ar dzeramo ūdeni.

Klozetpodu tīrīšanas līdzeklis SMA 13

Paredzēts ikdienas tīrīšanas darbiem.
Biezs līdzeklis efektīvai virsmu tīrīšanai un perfektas higiēnas
nodrošināšanai.
Lieliski likvidē nosēdumus un kaļķakmens nogulsnes. Noņem netīrumus un
piedod spīdumu. Svaiga augu izcelsmes smarža.
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Videi draudzīgs virsmu attaukošanas līdzeklis GREASE PERFECT, 750
ml
Ātri un pilnībā izšķīdina eļļainus un taukainus netīrumus no ūdens un sārmu
noturīgām virsmām.
Efektīvs arī sakaltušu netīrumu tīrīšanai, īpaši no plīts/grilu virsmām.
Nesatur smaržvielas. Var lietot vietās, kur tiek strādāts ar pārtiku, piemēram,
virtuves darba virsmas,
smalcināšanas iekārtas, ledusskapji, rīki, gaisa nosūcējs, cepeškrāsnis,
mikroviļņu krāsnis utt.
Piemērots arī plastmasas virsmu tīrīšanai, piemēram, logu rāmju un durvju
tīrīšanai.

Kaļķa nogulšņu tīrīšanas līdzeklis SANET BR75, 1L

Spēcīgs kaļķa nogulšņu tīrīšanas līdzeklis, kurš notīra noturīgus urīna un
biezus kaļķa nosēdumus, kā arī rūsas un cementa traipus.
Nebojā hromētas virsmas. Piemērots visām skābju noturīgām virsmām,
sanitāro mezglu tīrīšanai.
Koncentrāts.
Lietošana: Uzklāt līdzekli uz drānas, un tad uzklāt uz tīrāmo virsmu.
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PIELIKUMS NR.1.

Pakalpojumu veids Pakalpojumu biežums

Katru reizi Reizi
nedēļā

Reizi mēnesī

Cieto grīdas segumu mitrā un sausā uzkopšana ✓

Brīvo galda virsmu tīrīšana ✓

Spoguļu un stiklojumu tīrīšana ✓

Brīvo horizontālo virsmu tīrīšana un
atputekļošana ✓

Vertikālo virsmu tīrīšana ✓

Sanitāro mezglu tīrīšana ✓

Virtuves, kafijas aparāta tīrīšana un
organizēšana ✓

Grīdlīstu tīrīšana ✓

Durvju, durvju rāmju tīrīšana ✓

Grūti aizsniedzamo vietu tīrīšana ✓


