
 

 
 

 
 
 

Instrukcje pielęgnacji i czyszczenia  
 
 
 

 
Jacaranda Carpets Limited 

 

 
Da wykładzin i dywanów: Simla, Santushti, Sikkim 

 
Środki ogólne 

 
Powierzchnie wejściowe powinny posiadać efektywne strefy czyszczenia (minimalna długość 2-3 kroki), które 
muszą być okresowo czyszczone lub wymieniane. W ten sposób zapobiegnie się zabrudzeniom 
nieczystościami i ograniczy ryzyko uszkodzeń mechanicznych podłóg w budynku.   
 
Krzesła z uszkodzonymi lub brakującymi podkładkami i kółkami: dalsze użytkowanie nieodpowiednich lub 
niewłaściwych podkładek lub kółek może również spowodować uszkodzenie mechaniczne podłóg. Zalecamy , 
aby wszystkie przestawne meble zostały zaopatrzone w odpowiednie podkładki (np. scratchnomore, 
www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore) i odpowiednie rolki (Typ H zgodnie z normą DIN EN 12538 i 
12529). 

 
 

Codzienne czyszczenie  
 

Regularnie i często czyścić odkurzaczem. Uchroni to przed osadzaniem się cząsteczek kurzu głęboko we 
włóknach dywanu, co spowoduje trudności z ich usuwaniem.  
 

 Przy niskim i średnim zużyciu dywanów wykonanych z włókien naturalnych, koziej sierści lub tencel zalecamy 
czyszczenie odkurzaczem z użyciem gładkiej przystawki tak, aby zapobiec włochaceniu się lub nawet 
wystrzępieniu włókien dywanu.  
  

 Czyszczenie odkurzaczem zaopatrzonym w mocną szczotkę, na przykład szczotkę czyszczącą Carpetlife, 
usuwa kurz i zanieczyszczenia osadzone głęboko we włóknach dywanu. Jednakże, z uwagi na intensywność 
mechanicznego obracania się szczotki czyszczącej, metoda ta może być użyta w miejscach o wysokim stopniu 
zużycia lub bardzo zanieczyszczonych (gdzie czyszczenie odkurzaczem z miękką nakładką jest 
niewystarczające), podczas gdy szczotka powinna być ustawiona w najniższym położeniu (tj. dla twardych i 
gładkich powierzchni).  

 
 

Czyszczenie intensywne  
 
Poza regularnym odkurzaniem i usuwaniem plam z dywanu, dywan wymagać będzie, co pewien czas 
intensywnego czyszczenia. Ten typ czyszczenia w pełni i dokładnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Dywany 
z  tencel nie mogą być czyszczone z użyciem metody usuwania zanieczyszczeń na mokro, ani czyszczone 
mechanicznie. W tym przypadku, jedyną optymalną metodą jest czyszczenie przy użyciu szamponu.  
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Czyszczenie szamponem na sucho.  
Zalecamy czyszczenie intensywne (czyszczenie przy pomocy szamponu) dla wszystkich typów dywanów i 
podłóg, które są wrażliwe na wilgoć (np. dywany wykonane z włókien naturalnych)  przy użyciu pianki Dr. 
Schutz Dry. Metoda ta jest również odpowiednia dla podłóg, których czyszczenie na mokro (czyszczenie 
metodą natryskową) nie może być użyte ani nie jest zalecane. Dotyczy to na przykład dywanów haftowanych 
lub rozciąganych, dywanów z wełnianą podszewką, podłóg przyklejanych klejami, oraz dywanów 
nieodpornych na wodę i luźno tkanych.   
 
Na początek należy dokładnie oczyścić dywan odkurzaczem. Potrząsnąć pojemnik z pianką Dr. Schutz Dry i 
skierować w dół. Natryskiwać suchą piankę z odległości około 60 cm na dywan, aby utworzyć równą warstwę 
pianki. Natychmiast delikatnie wetrzeć piankę zgodnie z kierunkiem włókien przy użyciu miękkiej szczotki, aby 
wyczyścić naturalne włókna. Pianka może też być wtarta przy użyciu miękkiej białej ściereczki frote. Zapewnij 
miarowy efekt działania suchej pianki czyszcząc po kolei małe części dywanu. Nie wolno dopuścić do 
nasiąknięcia materiału! Po całkowitym wyschnięciu (około 2-4 godziny), dokładnie oczyść dywan odkurzaczem 
przy użyciu gładkiej nakładki.  
 

Ostrzeżenie  
 

Niniejsze instrukcje czyszczenia i pielęgnacji zawierają ogólne informacje, które zostały wcześniej 
zatwierdzone przez producenta. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta zawartymi w części 
informacji ogólnych dotyczących transportu, przechowywania i konserwacji. Publikując niniejsze instrukcje, 
firma zajmująca się podłogami spełnia swój obowiązek nałożony względem wykonawcy zgodnie z zalecaniami 
normy DIN 18365.  Jeśli macie dodatkowe pytania dotyczące właściwej pielęgnacji i obchodzenia się z innymi 
typami podłóg, prosimy o kontakt z naszym konsultantem technicznym lub odwiedzenie naszej strony 

internetowej:  
 
 
Producent: 
CC-Dr. Schutz GmbH 

Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn 

www.dr-schutz.com 
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Niniejsza wersja unieważnia wcześniej opublikowane instrukcje pielęgnacji i czyszczenia.  
 
 

http://www.dr-schutz.com/



