CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
-Produkty z asortymentu Polyflor PUR posiadają poliuretanowe
wzmocnienie, które chroni posadzkę poprzez wzmocnienie jej odporności
na zabrudzeni i zarysowania. W połączeniu z najwyższej jakości gładkim
wykończeniem powierzchni pozwala to na stosowanie procedur czyszczenia
nie wymagających polerowania, co- w efekcie- znacznie obniża całkowite
koszty utrzymania czystości.
Poniższe zalecenia dotyczące utrzymania czystości mają na celu
maksymalne wykorzystanie zalet PUR, obniżając koszty utrzymania bez
szwanku dla długotrwałego dobrego wyglądu wykładziny.
WSTĘPNE CZYSZCZENIE PO MONTAŻU
-Usuń wszystkie luźne śmieci i zanieczyszczenia
-Upewnij się, że usunięto wszelkie ślady kleju z powierzchni wykładziny
-Zamieć suchym mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia kurzu i gruzu
-Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem
-W razie potrzeby wypoleruj na sucho urządzeniem rotacyjnym 1000rpm
z odpowiednią nakładką czyszczącą
REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI
-Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i ich częstotliwość można
zmieniać w zależności od indywidualnych wymagań
CODZIENNIE
-Zamieć suchym mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia kurzu i
luźnych zabrudzeń
-W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym środkiem czyszczącym w
celu
usunięcia trudno- schodzących zabrudzeń
RAZ W TYGODNIU
-Oceń ogólny wygląd posadzi i wykonaj następujące czynności zgodnie z
zapotrzebowaniem:
-Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urządzeniem rotacyjnym 1000 rpm
z odpowiednią nakładką czyszczącą
LUB

-Mocniejsze zarysowania: czyść za pomocą rozpylanego środka do
czyszczenia posadzki i urządzenia rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednią
nakładką czyszczącą
OKRESOWO
-Oceń ogólny wygląd posadzki. Jeżeli nagromadziło sie na niej dużo
zabrudzeń, wyczyść urządzeniem szorująco- suszącym (około 165 rpm) z
odpowiednią nakładką czyszczącą stosując neutralny lub alkaliczny
detergent
-Dokładnie spłucz i pozostaw do wyschnięcia
-Poleruj na sucho w celu przywrócenia wykończenia
-Powyższa procedura utrzymania czystości wymaga montażu skutecznego
systemu wycieraczek stanowiących barierę dla brudu
-Środki czyszczące i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami
producenta
-Zawsze należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny
zamieszczonych w opisie środków czyszczących i rozcieńczać je zgodnie z
zaleceniami producenta
-Aby zapobiegać zarysowaniom należy na nogach stołów i krzeseł zamontować
podkładki ochronne
-Niniejsze zalecenia dotyczą asortymentu wykładzin PUR posiadających
wzmocnienie poliuretanowe. W przypadku innych produktów Polyflor należy
sprawdzić właściwe dla nich zalecenia
UWAGA: W większości przypadków powyższe procedury utrzymywania czystości
stanowią wystarczający środek do zapewnienia trwałego i optymalnego
dobrego wyglądu wykładzin. Jednakże, jeżeli nie ma możliwości czyszczenia
posadzek maszynowo, lub, jeżeli należy bardziej zadbać o miejsca, w których
jest większe natężenie ruchu, należy stosować specjalną metalizowaną pastę.
-Przedstawione dane i informacje są właściwe w dniu ich wydania, niemniej
Polyflor zastrzega sobie prawo do ich zmiany, które jednak nie wpłyną
zasadniczo na wydajność lub jakość wykładziny

REGULARNE CZYSZCZENIE MA O WIELE LEPSZY WPŁYW NA WYKŁADZINĘ
I JEST BARDZIEJ WYDAJNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE
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