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LABI APKOPTS JUMTS
KALPOS ILGĀK

Pielietojums: • Apstiprinājis jumtu ražotājs
 - Monier 30 gadu garantija uz dakstiņiem paliek spēkā 
 • Videi draudzīgs
 - Bioloģiski pašnoārdās, videi nekaitīgs *

• Ilgstoša aizsardzība
 - Efektīvi noņem netīrumus, piemīt preventīva

 ietekme uz turpmāko veģetāciju

• Ekonomisks un ekoloģisks
 - Nodrošina līdz pat 150m2 tīrīšanas platību

 ar 5 litru kannu

•  Efektīvs
 - Vienā produktā apvienots ērts pielietojums

 un visefektīvākās aktīvās sastāvdaļas

 

 

 

Monier Clean Roof nodrošina jumtu tīrīšanu un
ilgstošu aizsardzību pret turpmāko veģetāciju.
Viegli pielietojams - līdzeklis vienkārši jāizsmidzina
uz jumta. Noskalošana nav nepieciešama.

 
 

Mājas jumta svarīgākā funkcija ir pasargāt ēku, tās iemīt-
niekus un iedzīvi no apkārtējās vides ietekmes. Tam ir 
jāiztur visdažādākie laika apstākļi un jābūt vizuāli pievil-
cīgam ļoti ilgu laiku. Laicīga un pareiza jumta apkope spēj 
nozīmīgi paildzināt tā kalpošanas mūžu. Pievērsiet uzma-
nību savas mājas jumtam, jo arī citi to ievēro!

Monier ir izstrādājis efektīvus un drošus produktus jumtu 
tīrīšanai. Izvēlieties šos tīrīšanas līdzekļus, ja jūsu jumta 
apkope bijusi atstāta novārtā ilgāku laiku, un uz jumta jau 
ir parādījušās sūnas vai aļģes. Šie tīrīšanas līdzekļi ir viegli 
pielietojami un ir piemēroti dakstiņu, bitumena, tērauda, 
šķiedrcementa jumtiem, kā arī bruģakmens apkopei.

NOTĪRA

ARĪ

BRUĢAKMENI

Pārliecinieties, ka jumta apstrādājamā 
virsma ir sausa. Netīrumus, kas viegli atdalās no 
jumta (lapas, biezas sūnas, zari u.c.), notīriet ar birsti 
vai lapu pūtēju. Uzklājiet atšķaidīto šķidrumu uz 
jumta. Vieglākais veids, kā vienmērīgi uzklāt šķidru-
mu, ir izmantot zema spiediena smidzinātāju. Jumts 
būs tīrs no sūnām jau tuvākajās nedēļās un saglabā-
sies aizsargāts no apaugšanas pat vairākus gadus.
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*Pirms lietošanas izlasīt instrukciju



JUMTA TĪRĪŠANA, MAZGĀŠANA UN AIZSARDZĪBA:

 Clean Roof

Efektīva mazgāšana Power Wash 

Efektīva mazgāšana un saudzīga aizsardzība Power Wash  + nožūst + Clean Roof

Risinājums īpaši noaugušiem jumtiem Clean Roof  + iedarbība + Power Wash  + nožūst + Clean Roof

Pirms jumta krāsošanas Clean Roof  + iedarbība + Power Wash

Vieglākais veids kā notīrīt un aizsargāt
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Monier Power Wash paredzēts spēcīgu netīrumu
nomazgāšanai. Piemērots gan visas jumta plaknes
tīrīšanai, gan vietām ar stipru apsūnojumu vai tau-
kiem, piemēram, virtuves ventilācijas izvadu vietās
vai ar sodrējiem noklātos skursteņa pieslēgumos.

Pielietojums: Netīrumus, kas viegli atdalās no 
jumta (lapas, biezas sūnas, zari u.c.), notīriet ar 
birsti vai lapu pūtēju. Noskalojiet  mazgājamo 
zonu ar ūdeni. Uzklājiet atšķaidīto šķidrumu uz 
mitras virsmas. Vieglākais veids, kā vienmērīgi 
uzklāt šķidrumu, ir izmantot zema spiediena 
smidzinātāju. Ļaujiet Power Wash iedarboties 
20 minūtes. Noskalojiet virsmu ar augstspiedie-
na mazgātāju no augšas uz leju.

• Apstiprinājis jumtu ražotājs
 - Monier 30 gadu garantija uz dakstiņiem paliek spēkā
 • Ātra iedarbība
 - Noskalot no jumta pirms tas pilnībā nožuvis

• Videi draudzīgs
 -   Bioloģiski pašnoārdās, videi nekaitīgs *

• Jaudīgs netīrumu noņēmējs
 - Efektīvi nomazgā stipru apsūnojumu, aļģes, taukus, 

 sodrējus u.c. spēcīgus netīrumus. 

•  Ekonomisks un ekoloģisks
 - Nodrošina līdz pat 175m2 mazgāšanas platību

 ar 5 litru kannu

*Pirms lietošanas izlasīt instrukciju



www.monier.lv

Jumta pārbaudes anketa
Pārbaudiet jumta vispārējo stāvoklivismaz vienreiz gadā  
Jumta vizuālā apskate
• Vai uz jumta parādījusies veģetācija,sakrājušies zari vai lapas 
• Vai jumta materiāls saglabājies neskarts un nebojāts Vai visi kores un vējmalu elemen� atrodas savās vietāsJumta blīvējumu pārbaude• Vai kores blīvējums nav bojāts• Vai skursteņa un jumta salaiduma vietasir cieši noblīvētas  

• Vai sateknes ir neskartas un brīvas no gružiem• Vai visi ven�lācijas izvadi ir darba kārtībā

Lietusūdens notekas
• Vai notekcaurules ir brīvas no zariem un lapām

 
•
 
Vai teknes s�prinājumi nav bojā�•

 
Vai visas notekcauruļu savienojumu vietasir cieši savienotas  
Vai nav redzami materiāla bojājumi

•
 Jumta drošības aprīkojums

 

 
  

•

• Ja iespējams, pārbaudiet arī jumta apakšklāja stāvokli

• Vai jumta drošības aprīkojumam   nav redzamu bojājumu• Vai visi drošības aprīkojuma s�prinājumi  un bals� ir s�ngri pies�prinā�

Kontaktinformācija:
SIA MONIER
Mūkusalas iela 72, Rīga, LV-1004
tel. : 67629056
jumts@monier.com


