Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyk∏adzin
z grupy iQ oraz Premium (wzmocnionych poliuretanem)
Informacje wst´pne
Stwierdzono, ˝e stosunek kosztów zakupu i monta˝u do kosztów czyszczenia wyk∏adziny w ciàgu 20 lat u˝ytkowania wynosi ok. 8:92. Op∏aca si´ wi´c zainwestowaç w wyk∏adzin´ wysokiej jakoÊci, która zosta∏a zaprojektowana z myÊlà o obni˝eniu kosztów utrzymania. Ca∏oÊciowy koszt wyk∏adziny pod∏ogowej zale˝y od ceny samej wyk∏adziny jak i kosztu eksploatacji przez dany okres. Niestety cz´sto pomija si´ koszty eksploatacji na wst´pnym etapie planowania zakupu, mimo ˝e
najwi´ksze wydatki ponosi si´ w∏aÊnie na konserwacj´ pod∏ogi. Analiza i wybór najlepszych warunków efektywnej konserwacji i eksploatacji b´dzie procentowaç w przysz∏oÊci. Zatem
wybór odpowiedniej pod wzgl´dem ∏atwoÊci konserwacji wyk∏adziny pod∏ogowej jest niezb´dny do uzyskania niskiego ca∏oÊciowego kosztu eksploatacji.
Wyk∏adziny z grupy iQ oraz Premium firmy Tarkett, dla których
przeznaczona jest ta instrukcja, posiadajà homogenicznà struktur´ i unikalny system wzmacniania powierzchni poliuretanem.
Poprzez zastosowanie poliuretanu iQ PUR oraz PUR Reinforced
osiàgni´to, oprócz wype∏nienia naturalnych porów w wyk∏adzinie, kilka istotnych cech, dzi´ki którym wyk∏adziny firmy
Tarkett sà rozpoznawane jako:
• ∏atwe w utrzymaniu w czystoÊci;
• oszcz´dne poprzez obni˝enie zu˝ycia potrzebnych do czyszczenia chemikaliów oraz wody;
• wysoce higieniczne - brak rozwoju drobnoustrojów na ich
powierzchni;
• gotowe do u˝ytku dzi´ki fabrycznemu zabezpieczeniu powierzchni;
• estetyczne;
• przyjazne dla Êrodowiska naturalnego.
Uwaga: Wyk∏adziny wzmocnione poliuretanem iQ PUR oraz
PUR Reinforced w ogóle nie wymagajà stosowania pow∏ok
ochronnych. Wystarczajàcym zabiegiem opisanym w dalszej cz´Êci instrukcji jest polerowanie na sucho.
Stosowanie Êrodków woskujàcych czy innych substancji
nab∏yszczajàcych (pasty, akrylaty) doprowadza do wystàpienia
lepkoÊci na powierzchni wyk∏adzin z grupy iQ i Premium.
Niezamierzonym efektem takiej konserwacji mo˝e byç os∏abienie ich higienicznego charakteru, a tym samym stworzenie
lepszych warunków dla rozwoju drobnoustrojów.
Za∏o˝eniem tej instrukcji jest wskazanie w∏aÊciwych metod
konserwacji oraz objaÊnienie post´powania w przypadku wystàpienia ró˝nych rodzajów plam.
Poni˝ej zamieszczona tabela ma na celu u∏atwienie stosowania Êrodków o ró˝nym pH.

SKALA pH
02
kwasowe
Ci´˝kie zabrudzenia,
osady z kamienia
Posadzki i Êciany w natryskach, ∏aêniach;
sprzàtanie wst´pne
w pomieszczeniach,
gdzie wystàpi∏ kurz
z cementu (remont,
budowa)
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56
oboj´tne
Sprzàtanie ogólne,
zwyk∏e zabrudzenia
Sprzàtanie codzienne

9
12
zasadowe

14

Ci´˝kie zabrudzenie,
zat∏uszczenie
Czyszczenie okresowe
lub codzienne sprzàtanie,
ale tylko w pomieszczeniach nara˝onych
na silne zabrudzenia.

Czyszczenie wst´pne
(po monta˝u wyk∏adziny)
• odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho pod∏ogi
w celu usuni´cia kurzu;
• je˝eli zachodzi taka koniecznoÊç nale˝y zmyç posadzk´ letnià wodà zanim zaczniemy proces szorowania (w przypadku du˝ych powierzchni zaleca si´ stosowanie maszyn szorujàco-polerujàcych);
• zmyç posadzk´ przy u˝yciu maszyny polerujàcej lub przy pomocy mopa. Nale˝y stosowaç bia∏à lub ˝ó∏tà tarcz´ lub nylonowà lub mi´kkà szczotk´. Zaleca si´ stosowanie detergentów o wartoÊci pH 7-8 (rozcieƒczyç zawsze zgodnie z zaleceniami producenta).

Sprzàtanie codzienne
Codzienne sprzàtanie, podczas którego usuwa si´ kurz i brud
z pod∏ogi, zosta∏o ograniczone do odkurzania i przecierania
na sucho lub lekko zwil˝onym mopem. W tym celu zalecane
jest stosowanie mopa krótkow∏osego.
Przy zwil˝aniu mopa nale˝y pami´taç, aby Êrodka czyszczàcego nie
wylewaç na pod∏og´, lecz zwil˝yç nim mop za pomocà rozpylacza.
Czyszczenie maszynowe: w celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca si´ stosowanie maszyny szorujàco–suszàcej (dotyczy
to przede wszystkim pomieszczeƒ o du˝ym nat´˝eniu ruchu
i znacznych powierzchniach, np. szpitale, domy towarowe).

Czyszczenie okresowe (gruntowne)
Wyk∏adziny nale˝y zmoczyç, u˝ywajàc wodnego roztworu Êrodka czyszczàcego o pH 10-11.

Nale˝y odczekaç oko∏o 5 minut, a nast´pnie rozpoczàç szorowanie przy pomocy polerki wyposa˝onej w czerwonà tarcz´ nylonowà (maksymalna liczba obrotów wynosi 300 obrotów/minut´).
Po szorowaniu nale˝y zebraç wod´ odkurzaczem i sp∏ukaç pod∏og´ niewielkà iloÊcià wody. Powierzchni´ dok∏adnie wysuszyç.
• W razie potrzeby ca∏y proces nale˝y powtórzyç. Po wyschni´ciu wyk∏adziny dokonujemy polerowania powierzchni
na sucho, stosujàc w tym celu czerwonà tarcz´ nylonowà,
oraz polerk´ zapewniajàcà co najmniej 400 obrotów na minut´ (patrz konserwacja). Zawsze nale˝y przestrzegaç instrukcji
u˝ycia detergentu zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja
Polerowanie na sucho stanowi niezwykle efektywnà metod´
eliminacji rys i smug, które po pewnym czasie mogà pojawiç
si´ na powierzchni wyk∏adziny. Polerowanie najlepiej wykonaç
bezpoÊrednio po maszynowym (generalnym) oczyszczeniu
pod∏ogi. Wyk∏adzina, którà poddano polerowaniu na sucho
jest bardziej odporna na zabrudzenia.
Nale˝y pami´taç o wyborze w∏aÊciwej nylonowej tarczy do polerowania (najlepszy wynik przynosi u˝ycie czerwonej tarczy powy˝ej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nale˝y wykonywaç stosownie do stopnia zu˝ycia wyk∏adziny. Polerowaç nale˝y tylko t´ powierzchni´, która jest nara˝ona na najwi´ksze nat´˝enie ruchu.
Ârednio jest to tylko 20% ca∏kowitej powierzchni posadzki.
Wyk∏adziny z grupy Premium posiadajàce zabezpieczenie PUR
Reinforced mo˝na dodatkowo zabezpieczyç w zale˝noÊci od
intenstywnoÊci u˝ytkowania, w momencie zu˝ycia ochronnej
pow∏oki poliuretanowej.

Instrukcja konserwacji i czyszczenia wyk∏adzin z grupy Plus
Uwaga: Mimo, ˝e wyk∏adziny z grupy Plus sà fabryczne zabezpieczone poliuretanem, jednak w miejscach intensywnie u˝ytkowanych zalecane jest pokrywanie ich powierzchni Êrodkami zabezpieczajàcymi na bazie polimerów lub
wosków.

Sprzàtanie codzienne
Codziennie odkurzaç, wycieraç wilgotnym mopem z dodatkiem
∏agodnego detergentu. Mo˝na u˝ywaç naturalnych bàdê syntetycznych wosków do nadania po∏ysku.

Zabezpieczenie
Okresowo – raz na rok lub raz na pó∏ roku (lub cz´Êciej w zale˝noÊci od nat´˝enia ruchu), usunàç istniejàcà zniszczonà
pow∏ok´ zabezpieczajàcà, u˝ywajàc specjalnych Êrodków chemicznych tzw. striperów i maszyn obrotowych z krà˝kami Êcierajàcymi. Zneutralizowaç i zebraç striper z pod∏ogi, po wyschni´ciu pod∏ogi zaaplikowaç minimum 2-3 warstwy ochronnej pow∏oki akrylowej do wyk∏adzin elastycznych PCW, czekaç
do wyschni´cia poprzedniej przed na∏o˝eniem ka˝dej nast´pnej pow∏oki. Po wyschni´ciu mo˝na polerowaç do uzyskania
po∏ysku za pomocà maszyny obrotowej i bia∏ego krà˝ka (powy˝ej 300 obrotów/min.).
Po zabezpieczeniu nale˝y odczekaç przynajmniej jednà noc
zanim zaczniemy chodziç po wyk∏adzinie.

Czyszczenie okresowe (gruntowne)

Uwa˝nie odkurzyç wyk∏adzin´ przy pomocy odkurzacza z piasku, py∏u i kurzu. Rozprowadziç na powierzchni wyk∏adziny
roztwór zimnej wody z detergentem, iloÊç detergentu w stosunku do wody dobraç wed∏ug zaleceƒ producenta Êrodka, jednorazowo czyÊciç nie wi´cej ni˝ 20 m.kw. (roztwór nie mo˝e
wyschnàç na pod∏odze przed rozpocz´ciem czyszczenia). W∏aÊciwe czyszczenie przy u˝yciu maszyny czyszczàcej o pr´dkoÊci 150-300 obrotów/minut´ wraz z dyskami czyszczàcymi
(zielonym lub czerwonym), miejsca niedost´pne dla maszyny
czyÊciç r´cznie.

Zalecamy stosowanie wy∏àcznie specjalnych preparatów do
konserwacji i czyszczenia posadzek z wyk∏adzin PCW produkowanych przez renomowanych producentów chemii.

Po zakoƒczeniu czyszczenia odessaç zu˝yty p∏yn za pomocà
specjalnego odkurzacza wodnego.
Nale˝y unikaç nadmiernego Êcierania w trakcie czyszczenia,
chyba, ˝e usuwamy silne zarysowania lub plamy, które wnikn´∏y g∏´biej w struktur´ wyk∏adziny.

U˝ytkowanie i konserwacja wyk∏adzin Wallgard
Nie ma specjalnych zaleceƒ dotyczàcych u˝ytkowania i konserwacji wyk∏adziny Êciennej poza uwagami podanymi poni˝ej:
• Wyk∏adzina Êcienna Wallgard jest produktem ca∏kowicie odpornym na wod´.
• Po prawid∏owym zamontowaniu wyk∏adziny powierzchnia
Êciany jest ca∏kowicie wodoszczelna.
• Mo˝na jà myç wodà z dodatkiem detergentów ( zalecane pH
10-11) dost´pnych u wi´kszoÊci producentów Êrodków do
czyszczenia;

• Nie stosowaç do czyszczenia substancji ropopochodnych,
rozpuszczalników, acetonów itp. ze wzgl´du na ryzyko
zniszczenia wyk∏adziny;
• Po ka˝dorazowym myciu zaleca si´ przetrzeç powierzchni´
wyk∏adziny do sucha.
• W przypadku monta˝u lamp ultrafioletowych na Êcianie nie
nale˝y kierowaç strumienia Êwiat∏a bezpoÊrednio na powierzchni´ wyk∏adziny, gdy˝ mo˝e to spowodowaç jej nieodwracalne za˝ó∏cenie w miejscu padania promieni UV.
• Nale˝y unikaç kontaktu powierzchni wyk∏adziny z czarnà gumà, olejami co mo˝e równie˝ doprowadziç do zmiany barwy
wyk∏adziny.
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Instrukcja konserwacji i czyszczenia
wyk∏adzin rozpraszajàcych i przewodzàcych ∏adunki elektryczne
Uwaga: W przypadku wyk∏adzin iQ Toro SC i iQ Granit SD,
NIGDY NIE NALE˚Y STOSOWAå ÂRODKÓW WOSKUJÑCYCH
CZY NAB¸YSZCZAJÑCYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWYK¸YCH
WYK¸ADZIN ELASTYCZNYCH. Stosowanie powy˝szych mo˝e
doprowadziç do zmian w∏aÊciwoÊci elektrycznych i charakteru tych specjalistycznych wyk∏adzin.

Sprzàtanie codzienne
Codziennie odkurzaç, wycieraç wilgotnym mopem z dodatkiem
detergentu.

Czyszczenie okresowe (gruntowne)

Uwa˝nie odkurzyç wyk∏adzin´ przy pomocy odkurzacza z piasku, py∏u i kurzu, rozprowadziç na powierzchni wyk∏adziny roztwór zimnej wody z detergentem, iloÊç detergentu w stosunku
do wody dobraç wed∏ug zaleceƒ producenta, jednorazowo czyÊciç nie wi´cej ni˝ 20 m.kw. (roztwór nie mo˝e wyschnàç na
pod∏odze przed rozpocz´ciem czyszczenia). W∏aÊciwe czyszcze-

nie przy u˝yciu maszyny czyszczàcej o pr´dkoÊci 150-300 obrotów/minut´ wraz z dyskami czyszczàcymi (zielonym lub czerwonym), miejsca niedost´pne dla maszyny czyÊciç r´cznie.
Po zakoƒczeniu czyszczenia odessaç zu˝yty p∏yn za pomocà
specjalnego odkurzacza wodnego.
Nale˝y unikaç nadmiernego Êcierania w trakcie czyszczenia,
chyba ˝e usuwamy silne zarysowania lub plamy, które wnikn´∏y g∏´biej w struktur´ wyk∏adziny.

Konserwacja
Polerowanie jest efektywnà metodà stosowanà w miejscach
szczególnie zniszczonych, w wydzielonych ciàgach komunikacyjnych itp.
Nale˝y pami´taç o wyborze w∏aÊciwej nylonowej tarczy do polerowania (najlepszy wynik przynosi u˝ycie czerwonej tarczy powy˝ej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nale˝y wykonywaç stosownie do stopnia zu˝ycia wyk∏adziny. Polerowaç nale˝y tylko t´ powierzchni´, która jest nara˝ona na najwi´ksze nat´˝enie ruchu.
Ârednio jest to tylko 20% ca∏kowitej powierzchni posadzki.

Informacje dodatkowe
Jak usunàç plamy
Mimo regularnego czyszczenia wyk∏adzin, w trakcie u˝ytkowania mo˝e dojÊç do ich poplamienia. Plamy nale˝y usuwaç natychmiast. U˝yj bia∏ej lub czerwonej Êcierki nylonowej, zmoczonej w alkoholu lub w neutralnym Êrodku czyszczàcym
(patrz tabela). Sp∏ucz czystà wodà.

Rodzaj plamy

Sposób usuwania

Owoce, jagody, mleko, Êmietana, piwo,
wino, napoje, s∏odkie napoje,
napoje gazowane

Neutralny detergent. Mo˝na dodaç
kropelk´ amoniaku

Kalka, taÊmy do drukarek, tusz, atrament, Terpentyna lub spirytus metylowy
tusz z d∏ugopisu, szminka
Czekolada, kawa, herbata, smo∏a, t∏uszcz, Neutralny detergent lub nafta
olej, pasta do butów
do czyszczenia. Mo˝na u˝yç zielonej
tarczy do polerowania
Mocz, wymioty, odchody

Neutralny detergent

Krew

Zimna woda z dodatkiem amoniaku

Rdza

Neutralny detergent z dodatkiem
kwasu szczawiowego

Guma do ˝ucia

Ârodek do sch∏adzania lub zimna
woda. Po och∏odzeniu delikatnie
usunàç przy pomocy no˝a lub
szpachelki

Âlady gaszenia papierosów

Zdrapaç przy pomocy no˝a lub
szpachelki. U˝yç czerwonej tarczy
do szorowania, nast´pnie
wypolerowaç bia∏à tarczà

Kleje do klejenia wyk∏adzin

Specjalny zmywacz do kleju lub
rozpuszczalnik. Wycieraç ostro˝nie
przy pomocy bawe∏nianej Êciereczki

OdpornoÊç wyk∏adziny
Istniejà substancje, które mogà powodowaç trwa∏e uszkodzenia
wyk∏adzin. Nale˝à do nich m.in.: benzol, toluen, aceton, trójchlorowodany, czterochlorowodany, roztwory celulozy, wosk ole62

jny, czarna guma, substancje ropopochodne i ˝ràce, proszki Êcierne. Je˝eli istnieje obawa, ˝e w pomieszczeniu, gdzie b´dzie eksploatowana wyk∏adzina firmy Tarkett, mo˝e zaistnieç ryzyko rozlania innych zwiàzków chemicznych, prosimy o kontakt z Biurem
Handlowym Tarkett lub naszym przedstawicielem, w celu okreÊlenia odpornoÊci naszych wyk∏adzin na dany zwiàzek.
UWAGA: Sprz´ty na kó∏kach lub nó˝kach z czarnej gumy
mogà powodowaç powstanie plam, je˝eli stojà na wyk∏adzinie przez d∏u˝szy czas. Podk∏adki pod meblami i inne
przedmioty gumowe mogà powodowaç trwa∏e odbarwienia
powierzchni i dlatego nie powinny byç stosowane w pomieszczeniach z wyk∏adzinà. Zaleca si´ stosowanie podk∏adek z tworzyw sztucznych nie pigmentowanych czarnymi substancjami (sadzà).
Zawsze Pami´taj!
• Nale˝y bezzw∏ocznie usunàç wszelkie t∏uste plamy, które
mogà uszkodziç powierzchni´ wyk∏adziny.
• Czarne gumowe kó∏ka, czarne gumowe nó˝ki mebli, substancje ropopochodne mogà trwale zabarwiç wyk∏adzin´.
• Nó˝ki krzese∏ powinny mieç podk∏adki ochronne z mi´kkiego
plastiku lub filcu.

Jak zapobiegaç zabrudzeniom?
Oko∏o 80% wszystkich zanieczyszczeƒ, na które nara˝ona jest
wyk∏adzina, przynoszone jest z zewnàtrz. IloÊç t´ mo˝na mocno
zredukowaç, stosujàc tzw. strefy wejÊciowe, które prowadzà do
wyd∏u˝enia okresu eksploatacji wyk∏adziny oraz do uzyskania
znacznych oszcz´dnoÊci w procesie sprzàtania i konserwacji.
Ju˝ w fazie projektowania przysz∏ego obiektu nale˝y kierowaç si´
prostà zasadà, ˝e im mniej zanieczyszczeƒ dostaje si´ do Êrodka,
tym prostszy i taƒszy jest proces konserwacji i czyszczenia.
Strefa wejÊciowa to uk∏ad kilku wycieraczek o d∏ugoÊci ok. 6 m,
gdzie nast´puje zatrzymanie brudu, piasku, wody, itp. (patrz rysunek obok).

Tabela rekomendowanych Êrodków do czyszczenia i zabezpieczania wyk∏adzin elastycznych
CC DR. SCHUTZ

ECOLAB

JOHNSONDIVERSEY

KIEHL

RUBCON

TANA

WETROK

Codzienna
konserwacja

PU Reiniger
R 1000

Gloss xpress
Indur Top
Indur
Magic maxx

Taski
Taski
Taski
Taski

Profles
Torvan

Alcon
Flaslip

A R80
Vionet Tawip
Netan

Prymus
Resal
Mr.Univers
Us. Restorer

Ârodki
czyszczàce

R 280
PU Reiniger
R 1000

Rilan schmutz-fresser
Neomat forte

Taski Jontec Extra
Procur
Taski Jontec 300
Profles
Taski Jontec 300 J-Flex
Taski Jontec Restore

Automat
Universal
Flogen

Innomat
SR-13
AZ 70
FR 66

Polyspray
Mr.Univers

Stripery - usuwanie Grundreiniger R Bendurol forte
starych pow∏ok Profi - Grundreiniger Bendurol maxx
Sigofix ultra

Taski Jontec No1
Taski Jontec Futur

Grund R
Lino Grund

GR 10
Linax Plus

Antiwax Forte
Relino

Pow∏oka
zabezpieczajàca

Taski
Taski
Taski
Taski

PU Siegel 2k,
Gliz metallic
Secura, Vollpflege Gemstar laser
Bodenglanz 2000 Lodan star
Selbstglanz

Jontec
Jontec
Jontec
Jontec

Jontec
Jontec
Jontec
Jontec

Extra
300
Tensol
Combi

Copex

Eternum Thermodur
Duro – B
Resitol Thermohspital Acryl – B
Luna
Matt

B-250
Mepol H, HM, HD
Longlife diamond Mepol 2000, HMA
Longlife vario
Longlife uno

UWAGA: Przed u˝yciem Êrodka nale˝y zawsze zapoznaç si´ z instrukcjà stosowania danego Êrodka. Nie nale˝y przekraczaç zalecanych st´˝eƒ.

Przyk∏ad strefy wejÊciowej do budynku
druga mata
(wewnàtrz)

strefa wch∏aniania
drobnoziarnistego brudu i wilgoci

pierwsza mata
(wewnàtrz i/lub
na zewnàtrz)
strefa przejÊciowa
w miejscu bardzo ucz´szczanym

strefa przechwytywania brudu
gruboziarnistego i silnej wilgoci

wycieraczka
lub kratka wejÊciowa
(na zewnàtrz
budynku)

Przyk∏adowa (zalecana) strefa wejÊciowa zaopatrzona w system profesjonalnych wycieraczek.
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