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PIELĘGNACJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PŁYTEK  PVC 
 

 

 

Regularne czyszczenie i konserwacja jest bardzo 

ważna dla zachowania wyglądu i utrzymania higieny, 

jak również w celu wydłużenia żywotności wszystkich 

wykładzin  Fortelock. 

Poniższe zalecenia dotyczące czyszczenia i 

konserwacji wykładzin podłogowych odnoszą się do 

stosowania środków marki Dr Schutz. Oparte są na 

wieloletnich doświadczeniach doświadczeniach 

i uwzględniają aktualne trendy w zakresie czyszczenia. 

Koszty czyszczenia i jego częstotliwość zależna jest od 

obciążenia wykładziny i zakresu zanieczyszczenia. Ze 

względu na różne warunki, w których czyszczenie jest 

realizowane, zalecenia mają charakter wyłącznie 

doradczy. 

UWAGA 

Środki ochronne przeznaczone są do ochrony podłogi 

przed przenikaniem zabrudzeń i eliminują w ten sposób 

jej zanieczyszczenie. Np. w strefach wejścia do 

budynków w celu zatrzymania zanieczysz- czeń służą 

tzw. strefy czyszczące. Strefy czyszczące ograniczają 

ilość zanieczyszczeń wnoszonych do budynku do 

minimum. Zalecana długość strefy wynosi min. 2 - 3 

kroków. Niniejszy dokument zawiera także opis 

środków zapobiegawczych stosowanych podczas 

czyszczenia. W wypadku, gdy wymaga- ne jest 

osiągnięcie maksymalnego współczynnika tarcia, można 

na podłogę nałożyć specjalny lakier antypoślizgowy. 

 
 

 

10 GŁÓWNYCH  ZASAD 
 

 

 

1. Używanie tarcz ściernych jest zabronione. W ten 

sposób wyeliminowane zostanie ryzyko uszko- dzenia 

powierzchni (środki ścierne, rozpuszczalniki, itd.). 

2. Używanie gumowych podkładek jest zabronione ( na 

nogi krzeseł lub innych mebli). Zamiast tego należy 

stosować podkładki z PCV albo polietylenu. 

3. Regularne czyszczenie jest bardziej komfortowe       

i skuteczne niż okazjonalne czyszczenie dogłębne. 

4. Należy używać zalecanych środków czystości. 

5. Zawsze należy przestrzegać zalecenia producenta 

odpowiednich środków czystości, instrukcje 

zdrowotne i bezpieczeństwa. 

6. W przypadku rotacyjnych maszyn do czyszczenia 

należy zawsze stosować miękkie szczotki (włosie 

<0,25 mm). Alternatywnym rozwiązaniem jest 

stosowanie maszyn wyposażonych w szczotki o 

parametrach ekwiwalentnych. Stosowanie szczotek        

z twardym włosiem nie jest zalecane. 

7. Rozpuszczalniki mogą wyrządzić szkody na elastycznej 
wykładzinie podłogowej. 

8. Ilość wnoszonych zabrudzeń można ograniczyć            

za pomocą mat czyszczących przed wejściem i stref 

czyszczących pod drzwiami budynku. 

9. Stosowanie agresywnych środków (np. środków 

zawierających elementy ścierne, alkalia, środków 

zawierających dużą ilość organicznych 

rozpuszczalników i substancji odtłuszczających)            

do zwykłego czyszczenia nie jest zalecane. 

10. Do czyszczenia i suszenia należy używać rotacyjnej 

maszyny, jeżeli jest do dyspozycji. Należy używać 

czystej wody i środka z neutralnym pH w słabym 

roztworze. W celu lepszego czyszcze- nia, zachowania 

wyglądu i wytrzymałości wykładziny zalecamy poniżej 

podane środki. 

 
 

 

POZOSTAŁE  POSTANOWIENIA 
 

 

 

Treść instrukcji została opracowana przez 

reprezentantów podanych firm. Za wymienione środki 

czystości i pielęgnacji firma Fortemix, s.r.o. nie przyjmuje 

żadnej odpowiedzialności. W razie wątpliwości 

decydujące są instrukcje odpowiedniego producenta lub   

przedstawiciela. 

Podczas stosowania wszelkich środków czyszczących i 

konserwujących należy przestrzegać instrukcji ich 

producenta, ewentualnie zwrócić się z prośbą o informacje 

do konsultantów technicznych producenta. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów czyszczenia 

powierzchni PCV płytek DESIGN podane są                           

w dokumentacji firm Fatra a.s. lub Tarkett. Poniżej podane 

artykuły zostały przejęte z powyższych instrukcji. 
 

http://www.fortelock.pl/

