
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų grindų valymo,  
impregnavimo, vaškavimo ir alyvavimo 

Techninė  specifikacija 
  

I. Akmens grindų, smiltainio grindų, keramikinių grindų valymas, impregnavimas, 
vaškavimas: 

1. Akmens grindų, smiltainio grindų ir keramikinių grindų valymas, impregnavimas (2 sluoksniai) ir 
vaškavimas (2 sluoksniai), vadovaujantis objekto Statytojo rekomendacijomis, turi būti 
atliekamas KIEHL gamintojo medžiagomis (impregnantas – IMPRAN, vaškas – THERMODUR-
DIAMANT) arba lygiavertėmis. 

2. Paslaugos turi būti atliekamos nacionalinio muziejaus ne darbo metu (pvz.: nuo sekmadienio 
17:00 h iki antradienio 09:00 h). Tikslus laikas derinamas su Perkančiąja organizacija. 

3. Paslaugos turi būti suteikiamos du kartus per metus. Tikslus laikas derinamas su Perkančiąja 
organizacija. 

4. Paslaugos gali būti suteikiamos dalimis (atskirai kiekvienas nacionalinio muziejaus aukštas).  
Tikslus paslaugų  suteikimo grafikas derinamas su Perkančiaja organizacija. 

 
Planuojami plotai valymui, impregnavimui, vaškavimui: 
1) smiltainio grindų valymas, impregnavimas (2 sluoksniai)  du kartus per metus - 312,12 m² *; 
2) akmens grindų valymas, impregnavimas (2 sluoksniai) ir vaškavimas (2 sluoksniai) du kartus 
per metus - 5749,31 m² *; 
3) keramikos grindų valymas, impregnavimas (2 sluoksniai) ir vaškavimas (2 sluoksniai) du 
kartus per metus- 1234,50 m² *. 
*Nurodytas patalpų plotas yra 1-o karto valymui, tai nėra bendras plotas. 
 

II. PVC grindų valymas ir vaškavimas: 
1. PVC grindų valymas ir vaškavimas, vadovaujantis objekto Statytojo rekomendacijomis, turi būti 

atliekamas FORBO gamintojo medžiagomis arba lygiavertėmis. 
2. Nurodytos paslaugos turi būti atliekamos nacionalinio muziejaus administracijos ne darbo metu 

(pvz.: nuo penktadienio 18:00 h iki pirmadienio 07:00 h). Tikslus laikas derinamas su Perkančiaja 
organizacija. 

3. Paslaugos turi būti suteikiamos du kartus per metus. Tikslus laikas derinamas su Perkančiaja 
organizacija. 

 
Planuojami plotai valymui,  vaškavimui: 
1) PVC grindų valymas ir impregnavimas du kartus per metus - 657,77 m² *. 
*Nurodytas patalpų plotas yra 1-o karto valymui, tai nėra bendras plotas. 
 

III. Alyvuotų terasinių lentų iš tropinės medienos valymas/alyvavimas: 
1. Alyvuotų terasinių lentų iš tropinės medienos valymas ir alyvavimas, vadovaujantis objekto 

Statytojo rekomendacijomis, turi būti atliekamas JUNCKERS gamintojo medžiagomis arba 
lygiavertėmis. 

2. Paslaugos turi būti atliekamos nacionalinio muziejaus ne darbo metu (pvz.: nuo sekmadienio 
17:00 h iki antradienio 09:00 h). Tikslus laikas derinamas su Perkančiąja organizacija. 

3. Paslaugos turi būti suteikiamos du kartus per metus. Tikslus laikas derinamas su Perkančiaja 
organizacija.  



 
Planuojami patalpų plotai valymui ir alyvavimui: 
1) Alyvuotų terasinių lentų iš tropinės medienos valymas ir alyvavimas du kartus per metus - 270 
m² *. 
*Nurodytas patalpų plotas yra 1-o karto valymui, tai nėra bendras plotas. 
 


