CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
WSTĘPNE CZYSZCZENIE POINSTALACYJNE
-usuń kurz i śmieci z podłogi przy pomocy mopa lub odkurzacza
-w przypadku lekkiego zabrudzenia używając mopa oraz neutralnego detergentu (roztwór
zgodny z zaleceniami producenta) zmyj podłogę
-w przypadku intensywnego zabrudzenia, nałóż na powierzchnię podłogi roztwór
detergentu zasadowego (roztwór zgodny z zaleceniami producenta) pozostawiając go na
czas wystarczający na wejście w reakcje detergentu z zabrudzeniami. Używając maszyny
czyszczącej o obrotach 165- 350 rpm zaopatrzonej we właściwy pad czyszczący wyczyść
podłogę. Usuń wyczyszczony brud przy użyciu odkurzacza. Następnie spłucz podłogę
ciepłą wodą, nadmiar wody usuń odkurzaczem, pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
NAŁOŻENIE WARSTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ
-upewnij się, że podłoga jest czysta do stopnia gwarantującego trwałe połączenie środka
zabezpieczającego z podłogą. W niektórych przypadkach czyszczenie będzie wskazane.
Jedna z poniższych metod może zostać zastosowana:
-Emulsja matowa: wskazane jest nałożenie dwóch lub trzech warstw emulsji
nabłyszczającej (aplikacja emulsji winna być wykonywana zgodnie z zaleceniami
producenta emulsji) przy użyciu aplikatora emulsji lub zwilżonego emulsją mopa
(konieczne jest usunięcie nadmiaru emulsji z mopa celem zagwarantowania naniesienia
możliwie najcieńszej warstwy emulsji). Warstwy emulsji winny być nakładane
równomiernie w odległości 150 mm od ścian pomieszczenia, a każda kolejna warstwa
pod kątem 90° do uprzednio nałożonej. Ostatnia warstwa winna być nałożona na
powierzchni całej podłogi.
-Emulsja nabłyszczająca: Środek przy pierwszych dwóch- trzech nałożeniach winien być
użyty stężony aby warstwa zabezpieczająca wysychała szybko (zgodnie z zaleceniami
producenta środka)
UWAGA: aby zagwarantować właściwe zabezpieczenie podłogi w miejscach o wysokiej
intensywności ruchy zalecamy zastosowanie emulsji matowej niż nabłyszczającej.
-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
RUTYNOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI:
-częstotliwość każdej z operacji zależeć będzie od jakości i intensywności ruchu
-usuń kurz i śmieci z podłogi przy pomocy mopa lub odkurzacza
-stosuj mop regularnie, uporczywe czarne ślady mogą być usuwane przy użyciu
środkowej części padu czyszczącego z dodatkiem skoncentrowanego detergentu
alkalicznego. Umieść krążek czyszczący pod butem i szoruj, dzięki temu
wytworzysz większe tarcie. Spłucz podłogę dokładnie ciepłą wodą i pozostaw do
całkowitego wyschnięcia
-w zależności od wymagań użytkownika lub możliwości sprzętowych jedna z
poniższych metod może być stosowana:
przy użyciu detergentu czyszcząco-konserwującego (roztwór zgodny z zaleceniami
producenta) umyj podłogę pozostawiając do całkowitego wyschnięcia. Jeśli wymagany jest
połysk podłogi użyj froterki o obrotach 500- 2000 rpm wyposażonej we właściwy pad.
Nanieś detergent czyszcząco-konserwującego (roztwór zgodny z zaleceniami producenta)
metodą natryskową na podłogę. Przy użyciu maszyny czyszczącej o obrotach 165- 500
rpm poleruj podłogę do uzyskania pożądanego połysku.
Brud zbierany jest padem, który winien być wyczyszczony po każdym użyciu. Korzystanie
z brudnego padu da wynik brudnej świecącej podłogi.
Używając neutralnego albo antybakteryjnego detergentu (roztwór zgodny z zaleceniami
producenta) umyj podłogę pozostawiając do całkowitego wyschnięcia. Używając froterki o
obrotach 500-2000 rpm poleruj podłogę do uzyskania pożądanego połysku.
Zawsze pamiętaj o stosowaniu przepisów BHP.
REGULARNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI PRZYNOSI WIĘCEJ KORZYŚCI ORAZ
JEST TAŃSZE NIŻ SPORADYCZNE DOCZYSZCZANIE PODŁOGI.

-Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.
REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST
BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM
NATĘŻENIU.
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