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Wykładziny homogeniczne Mipolam 
z powłoką Evercare™ 
 
Wykładziny Mipolam są zabezpieczone opatentowaną, wysoce wytrzymałą powłoką ochronną 
Evercare™, która, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji, może z powodzeniem zastąpić 
inne metody konserwacji powłokami ochronnymi w całym okresie użytkowania wykładziny. 
 

Evercare™ ma następujące zalety: 
 
• Chroni wykładzinę przez cały okres jej użytkowania – pod warunkiem pielęgnacji prowadzonej  
w sposób opisany w instrukcji 
• Zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji, a także znacznie je ułatwia 
• Ułatwia pielęgnację 
• Nie trzeba wyłączać podłogi z użytku po gruntownym czyszczeniu 
• Jest odporna na zniszczenie i zaplamienie środkami do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu 
• Chroni środowisko – nie wymagając znacznych ilości wody ani preparatów do mycia 
 
 
CZYSZCZENIE PO PRACACH BUDOWLANYCH 
 
Usunąć kurz i pył, a następnie – w zależności od rodzaju zabrudzeń: 
 

 Zmyć podłogę na mokro obojętnym detergentem lub produktem do mycia bezwodnego 
nanoszonego mopem 

 Umyć podłogę maszynowo z użyciem czerwonego pada np. produkcji: 3M z neutralnym 
detergentem lub produktem do mycia bezwodnego nanoszonego mopem. 

 
PIELĘGNACJA 
 
Codziennie usuwać brud, kurz i pył wilgotnym mopem. 
 
Uporczywe zabrudzenia wymagają czyszczenia maszynowego za pomocą neutralnego detergentu lub 
produktu do mycia bezwodnego, przy użyciu czerwonego pada (np. 3M). 
 
CZYSZCZENIE OKRESOWE 
 
Jeśli nie można doczyścić podłogi w ramach regularnej konserwacji, konieczne jest jej umycie 
maszynowe detergentem rozcieńczonym w wodzie, produktem do mycia bezwodnego i czerwonym 
padem maszynowym (np.3M). 
 
Ślady od regularnego użytkowania można usunąć regularnym myciem za pomocą produktu do mycia 
bezwodnego, nanoszonego aerozolem, z regularnym polerowaniem maszynowym z dużą prędkością 
(400-1250 obrotów/min – białym lub czerwonym padem). Metoda ta poprawia estetykę podłogi,  
a jednocześnie konserwuje jej powłokę ochronną. 
 
 
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 
 
Powłoka Evercare™ jest odporna na działanie środków dezynfekujących wyszczególnionych  
w wykazie VAH (Towarzystwa Higieny Stosowanej). 
 
Środki dezynfekujące do ran oraz do skóry zawierające barwniki – np. jodynę i podobne substancje 
chemiczne mogą zaplamić każdą wykładzinę elastyczną. 
 
 

Dane techniczne 
Nera Contract Pixel 

Kompakt-Objektbeläge 
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PIELĘGNACJA PROFILAKTYCZNA 
 
 Należy używać odpowiednio dużych wycieraczek na grubym podkładzie z PCW przy wejściach do 

pomieszczeń wyłożonych wykładziną. Chronią one przed brudem i wodą. Wycieraczki powinny 
mieć długość odpowiadającą 4 - 5 krokom. W ten sposób zatrzymują do 80% zabrudzeń 
wnoszonych z zewnątrz. Wycieraczki należy regularnie czyścić. 

 
 Plastyfikatory chroniące niektóre rodzaje gumy przed starzeniem zostawiają trwałe, brązowe 

plamy. Wyroby mające styczność z podłogą powinny być wykonane z jasnej gumy. 
 
 Środki barwiące (np. farby do włosów), zacieki rdzy z armatury metalowej, czy donice z terakoty 

również grożą nieodwracalnym zaplamieniem lub przebarwieniem podłogi. 
 
 Nogi mebli i kółka foteli powinny odpowiadać wymaganiom opisanym dla typu „W” w normie EN 

12529. 
 
 Zaleca się stosowanie mat pod fotele, które chronią wykładzinę przed śladami kółek. 
 
 Pod nogami ciężkich mebli należy użyć podkładek równomiernie rozkładających nacisk. Chronią 

one przed trwałymi odciskami i uszkodzeniem wykładziny. 
 
 Nóżki o ostrych krawędziach należy zabezpieczyć podkładkami z filcu lub tworzywa sztucznego. 

Należy je często czyścić, a zużyte – wymieniać na nowe. Ich spód musi być czysty, aby nie 
zarysowały wykładziny. 

 
 Podkładki pod nóżki mebli powinny mieć obłe krawędzie i należy zamontować je równo  

z krawędzią dolną nóżek. Polecane produkty: „MagiGLIDE TM” firmy Magiglide Germany GmbH, 
www.magiglide-shop.de, „Floor Care Even glider” firmy VS GmbH www.vs-moebel.de. 

 
 Na czas remontów i malowania pomieszczeń wykładzinę należy zabezpieczyć, np. folią ochronną 

lub kartonem. 
 
UWAGI OGÓLNE 
 
 Nanoszenie nowej powłoki na posadzkę zmienia jej właściwości antypoślizgowe. 
 
 Mydła w płynie mogą spowodować trwałe żółte odbarwienia na wykładzinie 
 
 Nie wolno mieszać produktów do mycia podłóg od różnych producentów. Grozi to uszkodzeniem 

wykładziny. 
 
 Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów środków myjących. 
 

 Niektóre środki do powierzchniowej dezynfekcji podłóg (ze względu na swój skład) mogą 

spowodować trwałe odbarwienia wykładziny oraz sznurów do łączenia spoin. Ryzyko to należy 

skonsultować z producentem lub sprzedawcą detergentów. 

 

 Niewłaściwe metody mycia podłogi grożą jej niedoczyszczeniem, a tym samym mogą obniżyć 

walory higieniczne i zwiększyć śliskość powierzchni. Jednocześnie pogarszają się walory 

estetyczne posadzki. Podłoga wymaga mycia i pielęgnacji według zasad obowiązujących  

w miejscu jej montażu. Należy zatem starannie rozważyć najnowocześniejsze techniki 

czyszczenia i pielęgnacji podłóg. 
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 Podłogi w kolorach jednolitych i jasnych mogą wymagać droższych technik czyszczenia. 
 

Uwaga: Niniejszy dokument zastępuje wszystkie jego wcześniejsze wydania. 
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