Wykładziny do pomieszczeń mokrych
podłogowe i ścienne
Instrukcja czyszczenia
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Granit Multisafe i Aquarelle Wall HFS

Wskazówki ogólne
- Regularnie czyścić wykładziny podłogowe i ścienne, poniewaŜ jest to bardziej opłacalne i higieniczne niŜ sporadyczne, ale gruntowne czyszczenie.
- Unikać nagromadzenia plam brudu, produktów do konserwacji, mydła lub szamponu.
- Natychmiast zetrzeć z wykładziny tłuste lub oleiste plamy, poniewaŜ mogą one uszkodzić jej powierzchnię.
- NaleŜy zawsze przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego (proporcje rozcieńczenia, sposób zastosowania itp.). Unikać mieszania
produktów róŜnych marek (ryzyko niekompatybilności).
- Rozpuszczalniki uszkadzają winylowe wykładziny ścienne i podłogowe.
- NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe wykładziny w jasnych kolorach wymagają częstszego czyszczenia.

Przed uŜyciem
Wyczyścić za pomocą neutralnego detergentu (pH 6/8) i szczotki ze szczeciną, a następnie przemyć czystą wodą.

KONSERWACJA PODŁÓG

KONSERWACJA ŚCIAN

Codziennie/co tydzień
Czyszczenie szczotką na mokro z uŜyciem neutralnego
detergentu (pH 6/8).

Przetrzeć za pomocą gąbki i czystej wody.
MoŜna równieŜ uŜyć szczotki z miękką szczeciną.
Uwaga: nie stosować do tego celu szorstkich przedmiotów
ścierających powierzchnię.

Co miesiąc
Czyszczenie szczotką na mokro (szczotka ze szczeciną) z
uŜyciem detergentu o zasadowym pH 8/10.
Sporadycznie moŜe być konieczne uŜycie środków
dezynfekujących, odtłuszczających i/lub usuwających kamień.
Następnie przemyć czystą wodą.

Czyścić za pomocą szczotki (o miękkiej szczecinie) i neutralnego
detergentu (pH 6-8) rozcieńczonego w ciepłej wodzie. Przemyć czystą
wodą.
Zaleca się takŜe od czasu do czasu generalne czyszczenie z uŜyciem
detergentu, który moŜna stosować rozcieńczony w wodzie w wyŜszym
stęŜeniu, a następnie przemyć czystą wodą.

Czyszczenie parowe
Czyszczenie parowe jest odpowiednią metodą czyszczenia.
Najlepiej spryskać powierzchnię środkiem czyszczącym, odczekać kilka minut aŜ zabrudzenia ulegną rozpuszczeniu, a następnie usunąć wszystko
za pomocą sprzętu do czyszczenia parowego. Jeśli to konieczne, przemyć czystą wodą.

Szczególne rodzaje plam
Do usuwania gumy do Ŝucia, plam z jodyny, wosku i pomadki do ust naleŜy przystąpić bezzwłocznie.
Nalać trochę alkoholu 90% na czystą szmatkę, przetrzeć unikając roztarcia plamy; jeśli trzeba, zabieg powtórzyć. Po usunięciu plam zawsze dobrze
przemyć miejsce czystą wodą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett, który udzieli dalszych informacji.
PowyŜsze informacje mogą ulec zmianie w związku ze stałym ulepszaniem produktów.
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