
Instrukcja sprzątania 
i konserwacji

Czyszczenie i konserwacja naszych luksusowych posadzek 
z płytek winylowych jest bardzo łatwa. Jednak — podobnie 
jak w przypadku każdej posadzki — należy przestrzegać 
odpowiednich procedur.

Czyszczenie wstępne przed użyciem
• Zamieść posadzkę i usunąć wszelkie luźne 

zabrudzenia, pył i kurz. Upewnić się, że 
wszystkie pozostałości kleju zostały usunięte.

• Wyczyścić posadzkę odpowiednio rozcieńczonym 
roztworem czyszczącym o neutralnym pH. 

• W przypadku większych powierzchni 
należy użyć szorowarki z odsysaniem 
lub szorowarki jednotarczowej (150–300 
obr./min)z czerwonym padem 3M lub 
odpowiednikiem. Zebrać brudną wodę, spłukać czystą 
wodą i pozostawić do wyschnięcia.  

• W przypadku małych powierzchni należy użyć 
mopa zamiast szorowarki, a następnie spłukać i 

pozostawić do wyschnięcia.   

Czyszczenie regularne  
Częstotliwość regularnego czyszczenia zależy od natężenia 
użytkowania i stopnia zabrudzenia. Zastosować jedną z 
poniższych metod:

Szorowarka z odsysaniem / szorowarka jednotarczowa

• Najpierw zamieść posadzkę, aby usunąć 
wszelkie zabrudzenia i pył. 

• Wyczyścić posadzkę odpowiednio rozcieńczonym 
roztworem czyszczącym 
o neutralnym pH.  

• Użyć szorowarki z odsysaniem lub 
szorowarki jednotarczowej (150–300 
obr./min) z czerwonym padem 3M lub 
odpowiednikiem (w razie użycia maszyny 
wyposażonej w szczotki powinny być one z miękkiego 
nylonu).

• Zebrać brudną wodę, spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia. 

Czyszczenie ręczne

• Zamieść podłogę i usunąć wszelkie zabrudzenia 
i pył. 

• Nałożyć dużą ilość odpowiednio rozcieńczonego 
roztworu czyszczącego o neutralnym pH. 
Następnie wyczyścić podłogę mopem, wykonując 
pociągnięcia na zakładkę. Używać dwóch wiader: 
jednego do świeżego 
roztworu czyszczącego, a drugiego do płukania/wyciskania 
mopa..

• Na koniec spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia.

Konserwacja okresowa
Ta metoda czyszczenia nadaje się tylko do usuwania lekkich 

zabrudzeń na małych i średnich powierzchniach.

Czyszczenie natryskowe

• Zamieść posadzkę, aby usunąć wszelkie 
zabrudzenia i pył. Zastosować odpowiednio 
rozcieńczony roztwór czyszczący o neutralnym pH.

• Nanieść delikatną mgiełkę roztworu na niewielką 
powierzchnię i użyć szorowarki jednotarczowej 
(do 450 obr./min) z czerwonym padem 3M lub 
odpowiednikiem, upewniając się, że pad jest 

wilgotny. 

Dodatkowe wskazówki dotyczące 
konserwacji
• Maty wejściowe zapobiegają wnoszeniu brudu, wody 

i żwiru, które w przeciwnym razie mogłyby spowodować 
uszkodzenia lub niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. 
Maty powinny być odpowiedniego typu i rozmiaru — 
najlepiej wystarczające do wykonania dwóch kroków każdą 
stopą. Należy zapewnić ich regularne czyszczenie w celu 
utrzymania skuteczności wychwytywania.

• Wszystkie twarde posadzki mogą być śliskie, gdy są 
mokre. Należy zachować szczególną ostrożność podczas 
czyszczenia i upewnić się, że powierzchnia posadzki 
jest pozostawiona do całkowitego wyschnięcia przed 
użyciem. Natychmiast usuwać rozlane płyny, aby uniknąć 
poślizgnięcia i poplamienia.

• Unikać kontaktu posadzki z aerozolami i produktami na 
bazie silikonu, ponieważ mogą one powodować śliskość 
podłoża.

• Nie przesuwać ani nie ciągnąć mebli lub innych 
przedmiotów po podłodze, ponieważ może to powodować 
zarysowania i zadrapania. 

• Zachować ostrożność podczas używania odkurzaczy, 
ponieważ niektóre z nich mogą nie nadawać się do 
stosowania na naszych posadzkach. (W celu potwierdzenia 
przydatności należy skontaktować się z producentem 
odkurzacza).

Aby utrzymać podłogę Designflooring w idealnym 
stanie, zalecamy rozwiązania Dr. Schutz do czyszczenia 
i konserwacji. Dr. Schutz  to produkty do czyszczenia i 
pielęgnacji podłóg LVT, które gwarantują doskonałe rezultaty.

Zeskanuj kod QR, aby odkryć szeroką 
gamę środków czyszczących.
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