
Instrukcja czyszczenia i konserwacji 

Wskazówki ogólne

Należy zawsze dokładnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczących dozowania środków czyszczących.

Plamy należy natychmiast zetrzeć z wykładziny ponieważ mogą one uszkodzić jej powierzchnię.

Niektóre rozpuszczalniki uszkadzają  wykładziny elastyczne.

Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i innych sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.

tworzywo sztuczne.

Należy pamiętać o tym, że wykładziny w jasnych kolorach wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Codzienne czyszczenie

Wycieranie mopem na sucho Wycieranie mopem na mokro

Usunąć kurz i brud za pomocą mopa Używać mopa zwilżonego wodą lub roztworem

suchego lub zaimpregnowanego. LUB detergentu. Bezwzględnie należy nie dopuścić

 do tego, aby w wyniku takiego czyszczenia

woda pozostawała na powierzchni wykładziny

lub tworzyła cienką warstewkę.

Czyszczenie maszynowe

Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast.

Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białej/czerwonej tarczy nylonowej i neutralnego detergentu (nie

należy używać rozpuszczalników).

Plamę ścierać ruchem od zewnątrz do wewnątrz. Następnie zmyć czystą wodą.

Czyszczenie okresowe

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

można ją pokryć ponownie warstwą polimerów

W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett, który udzieli dalszych informacji.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w związku ze stałym ulepszaniem produktów.

Chemiczne środki czystości: Jeśli konieczne jest czyszczenie na mokro, należy używać neutralnego środka do

czyszczenia podłóg.

Nowoczesne czyszczenie pomieszczeń codziennego użytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania metod 

czyszczenia na mokro i zastąpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przykładem może być używanie 

zaimpregnowanych mopów  oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących. Dla personelu sprzątającego oznacza 

to bardziej efektywną i łatwiejszą pracę. Zmniejsza to również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ pozwala 

stosować mniej chemicznych środków i zużywać mniej wody.

Wykładzina posiada poliuretanową powłokę PUR, która pozwala na ochronę powierzchni na czas montażu. Po instalacji podłogę 

należy zaakrylować warstą polimeru. Podłogi należy czyścić regularnie, jest to bardziej opłacalne niż gruntowne czyszczenie.

Wszystkie nogi krzeseł i stołów powinny być wyposażone w dobrej jakości zabezpieczenia plastikowe.

Nie zaleca się stosowania filcowych podkładek we wnętrzach użyteczności publicznej. Preferowane jest twarde

Maty wejściowe

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można tego uniknąć, stosując 

skuteczną matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza 

nakłady na czyszczenie i konserwacje wykładzin.

Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i 

odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą ciężkiej jednotarczowej maszyny szorującej i czerwonego 

pada. Zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Odczekać do wyschnięcia podłogi. 

Jeżeli wykładzina jest bardzo zużyta i nie spełnia wymogów estetycznych

Łatwiejsza i tańsza

konserwacja

Produkty z grupy 

Plus

oferują dobrą jakość 

w atrakcyjnej cenie. 

Aby konserwacja była

łatwiejsza i tańsza, 

powierzchnia tych

wykładzin winylowych 

jest zabezpieczona

poliuretanem PUR.

Łatwiejsze 

czyszczenie oznacza 

oszczędności w

kosztach konserwacji 

w porównaniu z 

materiałami

niezabezpieczonymi.                                                                                                                                                                                                                                        

Czyszczenie 

wstępne

W czasie montażu 

zawsze zabezpieczać

wykładzinę grubym 

papierem lub twardą

tekturą.

Po zamontowaniu 

zaleca

się czyszczenie 

wstępne:

odkurzyć, zamieść 

lub wytrzeć mopem 

na mokro

w celu usunięcia 

kurzu i innych 

zanieczyszczeń.

Duże powierzchnie 

czyści

się maszyną 

szorująco-suszącą

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy delikatnie czyścić wykładzinę maszyną szorująco-suszącą i

szczotkami o średniej twardości lub czerwoną tarczą czyszczącą.

Czyszczenie metodą "spray"

W celu regeneracji miejsc o większym zużyciu, ciągów komunikacyjnych i zarysowań należy stosować spray 

regenerujacy z zawartością polimerów. W takim przypadku należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta 

chemicznych systemów konserwacji .

Wykładziny 
Homogeniczne

Grupa PLUS

Contract Plus
Standard Plus

Vylon Plus


