
03/2018

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się
skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu
uzyskania dalszych informacji.

Specjal Plus, Special S
INSTRUKCJA 
CZYSZCZENIA I 
KONSERWACJI

CZYSZCZENIE WSTĘPNE





W czasie montażu zawsze zabezpieczać wykładzinę 
grubym papierem lub twardą tekturą. Usuwając taśmy 
klejące: Ostrożnie usuwaj taśmy z powierzchni 
wykładziny, nigdy nie odrywaj ich bezpośrednio do góry.

czyszczenie wstępne: odkurzyć, zamieść lub wytrzeć 
mopem na mokro w celu usunięcia kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Duże powierzchnie czyści się maszyną 
szorująco-suszącą Użyj detergentu o niskim pH (3-5pH) 
aby usunąć pozostałości pyłów budowlanych.

Wykładzina Specjal S wymaga nałożenia dodatkowych 
środków zabezpieczających przed rozpoczęciem 
użytkowania.

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM





Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona
jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz.
Można tego uniknąć, stosując skuteczną matę
wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza
ilość zanieczyszczeń dostająca się przez
wejście zmniejsza nakłady na czyszczenie i
konserwacje wykładzin.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

Strefa pierwsza (całkowicie 
chroniona przed warunkami
pogodowymi) szorstkie 
szczotki do usuwania
największych zabrudzeń.
Druga strefa służy do 
odsączenia wilgoci.
Strefa trzecia za wejściem 
wykonana
z tekstylnej luźno ułożonej 
zmywalnej
wycieraczki aby odsączyć 
ostatnią wilgoć
i resztki brudu.
Cała strefa wejściowa 
powinna być na tyle duża
aby wykonać minimum 8 
kroków.

Nowoczesne czyszczenie pomieszczeń codziennego użytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania metod
czyszczenia na mokro i zastąpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przykładem może być używanie
zaimpregnowanych mopów oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących. Dla personelu sprzątającego oznacza
to bardziej efektywną i łatwiejszą pracę. Zmniejsza to również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ pozwala
stosować mniej chemicznych środków i zużywać mniej wody.

Czyszczenie

 Codzienne czyszczenie: Usuń kurz i luźny brud za
pomocą odkurzacza lub suchego mopa.





Czyszczenie maszynowe: Aby osiągnąć najlepsze
rezultaty, należy delikatnie czyścić wykładzinę maszyną
szorująco-suszącą i szczotkami i padami dostosowanymi
do wybranego systemu czyszcznia.

Środki chemiczne: Jeśli konieczne jest czyszczenie na
mokro, należy używać neutralnego środka do
czyszczenia podłóg. UWAGA! Zawsze przestrzegaj
zaleceń producenat środka chemicznego dotyczącego
dozowań!

USUWANIE PLAM

 Plamy należy usuwać natychmiast.
Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białej/czerwonej
tarczy nylonowej i neutralnego detergentu (nie należy
używać rozpuszczalników). Plamę ścierać ruchem od
zewnątrz do wewnątrz. Następnie zmyć czystą wodą.
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WSKAZÓWKI OGÓLNE











Elastyczne podłogi są uszkodzone przez rozpuszczalniki.

Usuwać plamy oleju natychmiast, ponieważ mogą uszkodzić 
powierzchnię wykładziny.

Czarny kauczuk kółek, podkładek i butów może powodować 
odbarwienia.

Wszystkie nogi mebli powinny mieć podkładki zabezpieczające.

Dostosuj częstotliwość czyszczenia do poziomu zabrudzenia. 

Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwala zminimalizować zużycie 

wykładziny. Pamiętaj że jasne kolory mogą wymagać częstrzego 

czyszczenia.

CZYSZCZENI OKRESOWE I PIELĘGNACJA

 W celu regeneracji miejsc o większym zużyciu, ciągów
komunikacyjnych i zarysowań należy stosować spray
regenerujacy z zawartością polimerów. W takim
przypadku należy koniecznie przestrzegać instrukcji
producenta chemicznych systemów konserwacji.

 W miejscach o dużym natężeniu ruchu może być
konieczne nałożenie dodatkowych środków
zabezpieczających.

 Duże zużycie i zabrudzenie. Nanieść roztwór środka
czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na
powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić
podłogę za pomocą ciężkiej jednotarczowej maszyny
szorującej i czerwonego pada. Zebrać brudną wodę
odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Odczekać do
wyschnięcia podłogi. Jeżeli wykładzina jest bardzo zużyta i
nie spełnia wymogów estetycznych można ją pokryć
ponownie warstwą polimerów.




