C ZY S Z C Z E N I E I K O N S E R W A C J A
CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE
• Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w
celu usunięcia piachu i gruzu.
• Nanieść roztwór alkalicznego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z
zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na czas niezbędny do zajścia reakcji
środka z brudem. Za pomocą szczotki ryżowej wyszorować posadzkę i zebrać szlam
używając mopa i wiadra. Wypłukać dokładnie posadzkę czystą, ciepłą wodą i zebrać ją
za pomocą mopa. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
STANDARDOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POSADZKI
• Częstotliwość każdej z podanych niżej czynności zależy od natężenia ruchu.
KONSERWACJA POWIERZCHNI POSADZKI STANDARD FINISH
• Zamieść posadzkę za pomocą miotły, mopa lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w
celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń.
• Regularnie czyścić miejscowo mopem. Trudne do usunięcia czarne ślady można
usunąć używając środkowego dysku nasadki szorującej oraz niewielkiej ilość
nierozcieńczonego alkalicznego środka czyszczącego. Czyszczone miejsce należy
wypłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
• Nanieść roztwór neutralnego lub alkalicznego środka czyszczącego rozcieńczonego
zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na czas niezbędny do
zajścia reakcji środka z brudem. Za pomocą szczotki ryżowej wyszorować posadzkę i
zebrać szlam używając mopa i wiadra. Wypłukać dokładnie posadzkę czystą, ciepłą
wodą i zebrać ją za pomocą mopa. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

• Na produkty Polyflor Voyager SF Plus nie należy stosować środka konserwującego
zawierającego pastę, gdyż może to pogorszyć właściwości przeciwpoślizgowe, jednakże
w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Polyflor.
• Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i
higieny.
• Podane dane są prawidłowe w momencie ich opublikowania, jednakże Polyflor Ltd
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie mają jednak niekorzystnego
wpływu na właściwości użytkowe i jakość produktu.
REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST
BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM
NATĘŻENIU.

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

