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Wskazówki ogólne 

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku 
czyszczenia okresowego. 
Zawsze przestrzegaj instrukcji. 
Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, 
ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię 
Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne 
Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować 
odbarwienie wykładziny. 
Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.. 

 
Zapobieganie zabrudzeniom 

Maty wejściowe 
 
Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można to 
zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń 
dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny. 
 
Czyszczenie codzienne 

Czyszczenie na sucho 
Usuń kurz i brud przy pomocy suchego 
mopa z Włókna lub mikrofibry.  

 
Czyszczenie na mokro 

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i 
detergentem, aby woda nie zostawiała na 
wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna 
być sucha po 15-20 sekundach. 
 

Szczotka 
Podczas myci można użyć szczotki z włosiem 
średniej twardości.   

 
Usuwanie plam 

Odkurzanie 
W przypadku dużych powierzchni zalecamy 
użycie odkurzaczy. 
 

Czyszczenie maszynowe 
Do dużych powierzchni użyj maszyn 
czyszcząco-suszącej, z nastawną 
prędkością pracy 300-500 obr/min. 
Zastosuj neutralny detergent w 
odpowiednim dozowaniu zalecanym 
przez producenta. 
 Używaj nylonowych szczotek nie pada! 

 

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego 
pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą. 

 

Czyszczenie okresowe 
Łagodne zużycie: Spray Cleaning 
Przygotuj roztwór środka czyszczącego, 
używaj maszyny czyszczącej i prędkości 
obrotowej 300-500 obr/min i czerwonego 
Pada. 

 
Jeżeli jest taka konieczność 
Polerowanie na sucho 

Ciężkie zabrudzenie: Rotowash 
Użyj maszyny czyszczącej wyposażonej w 
szczotki cylindryczne warz z odpowiednim 
detergentem. 

Jeżeli jest porządane. Za pomocą białego lub beżowego pada I 
maszyny tarczowej o obrotach 500-1000 obr/min wypoleruj na 
sucho wykładzinę, aby uzyskać efekt połysku. 

 
W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett. 
Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu. 

 
E TREME 
PROTECTION 

Czyszczenie 
wstępne 

Zawsze chroń 
swoją podłogę 
przykrywając ją 
grubym papierem, 
twardą tekturą lub 
podobnym 
materiałem do 
czasu ukończenia 
budowy. 
Czyszczenie 
wstępne jest 
rekomendowane 
zawsze przed 
rozpoczęciem 
użytkowania 
podłogi środkiem o 
kwasowości pH 3-5. 

 
Extreme 
protection 

Zabezpieczenie 
powierzchni 
wykładziny, które 
zapewnia łatwość 
czyszczenia i 
chroni produkt 
przed 
zabrudzeniami. 


