CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
-Wykładziny z grupy Polyflor Camaro PU zawierają poliuretanowe wzmocnienie powłoki, które
chroni posadzkę poprzez zwiększenie jej odporności na zabrudzenia i zacieranie. Taka
ochrona redukuje również intensywność czyszczenia pomontażowego i stanowi podstawę
stałej procedury utrzymania czystości. Większa łatwość czyszczenia prowadzi do redukcji
kosztów utrzymania posadzki w porównaniu do produktów bez wzmocnienia poliuretanowego.
-Podane niżej zalecenia opracowano w celu zminimalizowania kosztów utrzymania czystości
posadzki przy jednoczesnym zachowaniu jej długotrwałego dobrego wyglądu.
CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE
-Usunąć wszelki luźny gruz
-Upewnić się, że z powierzchni posadzki usunięto wszelkie ślady kleju.
-Usunąć kurz i piasek z powierzchni zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza.
-Umyć na wilgotno mopem stosując neutralne detergenty.
-W razie potrzeby wypolerować na sucho maszyną do polerowania 1000 rpm. z odpowiednią
czystą nasadką
CZYSZCZENIE RUTYNOWE
-Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i częstotliwość ich stosowania może być
zmieniana w zależności od wyglądu posadzki.
CZYSZCZENIE CODZIENNE
-Usunąć kurz i luźne zabrudzenia zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza.
-W razie potrzeby czyścić punktowo w celu usunięcia trudnych zabrudzeń za pomocą
neutralnego środka czyszczącego.
-W razie potrzeby wypolerować na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu.
CZYSZCZENIE COTYGODNIOWE/COMIESIĘCZNE
-Ocenić ogólny wygląd posadzki.
-W razie potrzeby wyszorować posadzkę urządzeniem szorująco-suszącym z odpowiednią
nasadką stosując neutralny środek czyszczący (pH 7 do 9).
-W razie potrzeby wypolerować na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu
NAKŁADANIE PASTY OCHRONNEJ NA POSADZKĘ
-W przypadku, gdy chcą Państwo nałożyć pastę ochronną na posadzkę w celu zwiększenia jej
ochrony w miejscach szczególnie dużego natężenia ruchu, prosimy o przestrzeganie podanej
niżej procedury.
-Za pomocą dozownika i tacki lub mopa z urządzeniem do wykręcania i wiadrem należy
nanieść pierwszą warstwę pasty równo i cienko pozostawiając powierzchnię około 200 mm od
listew bez pasty. Pozostawić do wyschnięcia (zajmuje to zwykle około 30 minut, w zależności
od warunków otoczenia i grubości naniesionej warstwy).
-Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść drugą prostopadle do kierunku nanoszenia
pierwszej warstwy. Kolejne warstwy należy nakładać prostopadle do kierunku nanoszenia
warstwy poprzedniej, a warstwę ostatnią należy nanieść aż do listew.
-Na ogół wystarczy naniesienie dwóch lub trzech cienkich warstw, aby zapewnić doskonałą
ochronę przed zarysowaniem i zacieraniem oraz usunąć ciemne ślady obuwia. Niemniej,
należy polegać na własnej okresowej ocenie wyglądu wykładziny w miejscu jej użytkowania.
-W celu zmniejszenia kosztów utrzymania można stosować kolejne warstwy pasty ochronnej
tylko w miejscach, po których rzeczywiście się chodzi.
-Okresowo – na ogół co sześć miesięcy – należy ocenić wygląd posadzki i, jeżeli pojawi się
zbyt duże nagromadzenie pasty ochronnej, należy ją usunąć i nałożyć od nowa, zgodnie z
wyżej podanymi zaleceniami.

UWAGA! Niniejsza procedura utrzymania czystości wymaga stosowania skutecznego systemu
wycieraczek zatrzymujących brud.
-Środki czystości i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producentów.Niniejsze
zalecenia dotyczące utrzymania czystości odnoszą się do grupy wykładzin Polyflor Camaro PU
zawierających poliuretanowe wzmocnienie powłoki.
W przypadku innych produktów Polyflor należy przestrzegać poszczególnych zaleceń ich
dotyczących.
-W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami
technicznymi. Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i
higieny.
-Podane dane są prawidłowe w momencie ich opublikowania. 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.
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