
Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez 
zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane 
mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne 
zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą. 
Zabezpieczenie TopClean opiera się na fotolitograficznej powłoce poliuretanowej. Zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie i 
łatwą konserwację - bez woskowania, bez polerowania, na całe życie!
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CZYSZCZENIE PO INSTALACYJNE
� Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym

papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do 
czasu ukończenia budowy. Usuwanie taśmy: ostrożnie 
pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi. 

� Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze
przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko 
zabrudzone podłogi: Odkurz, zamiataj lub przemyj 
wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do 
czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie 
maszyn czyszczących z białym/ żółtym padem. Użyj 
detergentu o niskim ph, 3-5, aby móc zbierać kurz z prac 
budowlanych.

PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE 
ZABRUDZENIOM

� 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.

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.

ZALECENIA OGÓLNE
� Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę
� Zetrzyj natychmiast rozlany olej, ponieważ może to 

uszkodzić powierzchnię. 
� Kółka krzeseł i nóżki mebli z czarnej gumy mogą 

przebarwiać wykładzinę.
� Wszystkie nóżki mebli powinny być zabezpieczone

podkładkami. 
� Pamiętaj iż jasne barwy mogą wymagać częstszego 

czyszczenia.

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



CZYSZCZENIE

�Czyszcznie codzienne: Suche lub wilgotne czyszczenie
mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, ważne jest, aby 
woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. 
Podłoga powinna być praktycznie sucha po ~ 15-20 sek.

�Czyszczenie maszynowe: By osiągnąć dobre rezultaty, 
należy czyścić podłogę  przy użyciu maszyny czyszcząco-
suszącej i szczotek lub  pada.
Niska do średniej prędkość 165-550 obr./min. Pad o 
czerwonym kolorze jest zwykle najbardziej odpowiedni.

�Środki czyszczące: Używaj detergentów o neutralnym pH, 
dedykowanych do podłóg elastycznych. 
Pomieszczenia mokre mogą wymagać sporadycznego 
czyszczenia kwaśnymi środkami czyszczącymi o pH 3 do 5, w 
celu usunięcia pozostałości wapna i mydła lub detergentu 
alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunięcia zabrudzeń 
organicznych.
UWAGA! Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta środka 
chemicznego! 

Wybierz ręczne lub mechaniczne czyszczenie w zależności 
od potrzeb (ruch, zabrudzenie, dostępność ...)

CZYSZCZENIE OKRESOWE

�Lekkie zabrudzenie: Czyszczenie natryskowe
Aby zregenerować powierzchnię: spryskaj ją neutralnym 
detergentem i konserwatorem podłóg za pomocą czerwonej 
podkładki. Odpowiednia prędkość - 165-330 obr./min..

�Intensywne zabrudzenia: Szorowanie maszynowe +
odkurzanie na mokro. Nanieść roztwór środka czyszczącego 
pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. 
Wyczyścić podłogę za pomocą  jednotarczowej maszyny 
szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę 
odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą i wysuszyć.

USUWANIE PLAM

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

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


