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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

LINIA: LIGHT, STANDARD , INVISIBLE, ECO, HOME DESIGN 
[WYKŁADZINY PODŁOGOWE BEZ WARSTWY OCHRONNEJ  PUR] 

 
 

 

CZYSZCZENIE PO INSTALACJI / CZYSZCZENIE PODSTAWOWE 
 

Nowo położoną wykładzinę należy przed oddaniem do 

użytkowania dokładnie wyczyścić i usunąć z niej 

wszelkie resztki zabrudzeń produkcyjnych i 

montażowych. Dla powierzchni gładkich i powierzch- ni z 

delikatną strukturą należy do czyszczenia stosować CC - 

Podstawowy środek do czyszczenia rozcieńczony wodą 

w stosunku 1:5 do   1:10. 
 

Dla małych zabrudzeń można podaną koncentrację 

obniżyć odpowiednio do ich poziomu. Roztwór 

czyszczący należy nałożyć na podłogę w jednym 

kierunku, po ok. 10 minutach oddziaływania należy całą 

powierzchnię wyszorować za pomocą rotacyjnej 

maszyny z jedną szczotką. Rozpuszczone zabru- dzenia 

należy usunąć za pomocą odkurzacza wodnego. Całą 

powierzchnię należy dokładnie zneu- tralizować za 

pomocą czystej wody i usunąć z niej wszelkie resztki 

roztworu czyszczącego. Podczas czyszczenia należy 

zabronić powstawaniu kałuży i zbyt dużej ilości wody 

stojącej na powierzchni. 

W wypadku uporczywych zabrudzeń i innych osadów 

należy wykładzinę czyścić w podany sposób także 

podczas eksploatacji. Czyszczenie bieżące należy 

wykonać, w zależności od poziomu obciążenia 

pomieszczenia i sposobu wykonania bieżącego 

czyszczenia, w odstępach 6 do 12 miesięcy. 
PIELĘGNACJA 

 

W wyniku pielęgnacji powstanie na powierzchni odporna 

warstwa, który będzie chronić wykładzinę, zmniejszać 

przyczepność w stosunku do zabrudzeń i ułatwi bieżące 

codzienne czyszczenie. 

Dla gładkich powierzchni lub powierzchni z delikatną 

strukturą należy warstwę ochronną stworzyć za 

pomocą środka CC-SG Połysk- twarda warstwa 

ochronna (powierzchnia z połyskiem) albo CC-Secura- 

twarda warstwa ochronna (powierzchnia matowa). 

Nierozcieńczony środek należy nałożyć w formie 

równomiernej cienkiej powłoki w dwu warstwach, dla 

obiektów z dużym obciążeniem (domy handlowe, centra 

handlowe itp.) należy wykonać trzy warstwy. 

Do nakładania należy używać mop ze specjalną 

powłoką albo mop płaski. Warstwy ochronne należy 

nakładać w sposób na krzyż. Pomiędzy nakładaniem 

poszczególnych warstw należy zawsze poczekać, nim 

poprzednia warstwa prawidłowo wyschnie. Po nałożeniu 

ostatniej warstwa i właściwym wyschnięciu powierzchni 

(ok. 12 godzin, w idealnym wypadku w nocy) można 

podłogę przekazać do użytkowania. 

W specjalnych pomieszczeniach obiektów, gdzie 

używane są środki dezynfekcji (określone oddziały 

szpitala, gabinety lekarskie itp.) należy do pielęgnacji 

stosować środek CC- Medica- twarda warstwa 

ochronna. 

W celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika tarcia 

można na posadzkę nałożyć lakier antypoślizgowy. 
 

BIEŻĄCE  CZYSZCZENIE  I PIELĘGNACJA 

Usuwanie pyłu: 

Do usuwania pyłu i zabrudzeń należy używać odpowiedni 

mokry mop. Plamy olejowe i inne należy usunąć jak 

najszybciej. 

Ręczne albo maszynowe czyszczenie na mokro: 

W celu usunięcia przyklejonych zabrudzeń należy używać 

CC-R 1000 środek czyszczący rozcieńczony w stosunku 

1:200 wodą, powierzchnię należy myć ręcznie albo za 

pomocą automatycznej maszyny czyszczącej. W razie 

dużego zatłuszczenia albo zabrudzeń olejowych oraz w 

razie obciążenia przez wózki transportowe (np. w 

magazynach, halach przemysłowych, warsztatach) należy 

podłogę czyścić maszynowo za pomocą środka CC-

Aktywny środek czyszczący R 280 albo CC-Podstawowy 

środek czyszczący  R. 
 

INTENSYWNE CZYSZCZENIE MIĘDZYSTOPNIOWE 
 

Jeżeli zabrudzeń nie można usunąć za pomocą środków 

czyszczenia bieżącego, zalecamy wykonanie 

intensywnego czyszczenia międzystopniowego za 

pomocą Aktywnego środka czystości R280 rozcień- 

czonego na 1:50 do 1:100 wodą proporcjonalnie do 

poziomu zanieczyszczenia powierzchni. Czyszcze- nie 

należy wykonywać za pomocą szczotki lub automatycznej 

maszyny    czyszczącej. 

http://www.fortelock.pl/


WWW.SPEEDFLOOR.PL 

WWW.FORTELOCK.PL 

2 
 

 

 

 

USUWANIE PLAM I ŚLADÓW GUMOWYCH  OBCASÓW 
 

Uporczywe plamy i gumowe ślady obcasów, których 

nie można usunąć w zwykły sposób, można usunąć za 

pomocą nierozcieńczonego środka PU-Cleaner za 

pomocą szmatki z mikrowłókna albo deli- katnym 

padem. Pod koniec należy dane miejsce zmyć czystą 

wodą. Plamy należy usuwać natychmiast, jeśli jest to 

możliwe, gdyż niektóre rodzaje barwnika mogą po 

określonym czasie wnikać w powierzch- nię podłogi, a 

ich następne usunięcie jest bardzo trudne, wręcz 

niemożliwe. 
 

UWAGA 

W wyniku oddziaływania niektórych rodzajów opon i kół 

mogą na płytkach po jakimś czasie powstawać plamy. 

Chodzi o skutek reakcji chemicznej, która zachodzi 

pomiędzy antyutleniaczem  zawartym w niektórych 

gumach i plastyfikatorem stosowanym w     winylu. 
 

Mocz i odchody zwierząt powodują utratę koloru płytek. 

Również kwasy zawarte np. w produktach spo- 

żywczych, takich jak pasta pomidorowa, mogą 

prowadzić do utraty koloru płytek. Dlatego substancje 

chemiczne i plamy należy usuwać jak  najszybciej. 

Plama/reakcja ma brązowy kolor, nie jest więc zbyt 

widoczna na określonych kolorach płytek (ciemny szary, 

czarny itp.). Ogólnie obowiązuje zasada, że wykładziny z 

różnokolorowymi wzorami są mniej podatne niż 

jednokolorowe, mniej wyraźne kolory są lepsze niż 

kolory  jasne.  

 

W celu zapobiegania przed utratą koloru i w celu ochrony 

przed plamami zalecamy stosowanie dwuskładnikowej 

poliuretanowej powłoki zamykającej. Podczas eksploatacji 

podłogi mogą w wyniku oddziaływania opon, farb do 

włosów i innych agresywnych substancji chemicznych 

powstawać  plamy. 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o 

kontakt. 
 

SPOSOBY USUWANIA PLAM 

Plamy po żywności albo tłuszczu, gumach do 

żucia bądź korozji można usunąć za pomocą środków CC 

Elatex i CC Fleck & Weg. Chodzi o uniwersalne środki do 

usuwania wodą rozpuszczalnych i wodą 

nierozpuszczalnych plam. Działają za pomocą aktywnego 

tlenu również przeciw kolorowo intensyw- nym plamom, 

takim jak plamy po czerwonym winie, herbacie, sokach 

owocowych itp. Są przeznaczo- ne do usuwania 

gumowych śladów i śladów obcasów z elastycznych 

wykładzin podłogowych. 
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