
  Instrukcja usuwania rys   
 

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf  gerflor.de 
SAT Serwis i technika aplikacji – Tel.: 0 22 41-25 30-555 
Faks: 0 22 41-25 30-550 – e-mail: technik@gerflor.com 

 

1/4 08.2018 

 
 
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. 
 

 
ZARYSOWANIA POWIERZCHNI 
 
Istnieje możliwość odnowienia powierzchni wykładziny, na której znajdują się niewielkie rysy 
spowodowane np. ostrymi krawędziami nóg mebli, wniesionym piaskiem lub żwirem, których nie 
można usunąć normalnymi metodami czyszczenia okresowego. 
 
 
METODA 
 
Przygotowanie 
 

1. Bezpośrednio po montażu 
 

Przeszlifować posadzkę siatką ścierną o gradacji P100. 
 

 
 
Kolejne czynności opisano w pkt. 2. 
 

2. Po dłuższym użytkowaniu 
 

Umyć posadzkę maszynowo detergentem (o odczynie zasadowym) zmieszanym z wodą w proporcji 
1:1. Myć padem do renowacji podłóg. 
Usunąć odkurzaczem wodnym brud pozostały po myciu posadzki. Wykładzinę zmyć starannie czystą 
wodą. 
 
 
NAKŁADANIE NOWEJ POWŁOKI 

 
Zmieszać lakier lub farbę podkładową z utwardzaczem w zalecanych proporcjach. Nanieść 
przygotowaną powłokę za pomocą wałka (o szerokości 25 lub 50 cm). W ten sposób naniesiona 
zostanie warstwa o wydajności min. 100 g/m². Przestrzegać karty technicznej produktu i instrukcji 
nanoszenia powłoki. 
 
 
SUSZENIE: 
 
Powłoka zregenerowana uzyska pełne właściwości użytkowe po czasie wskazanym w dokumentacji 
producenta. 

 

Dane techniczne 
Nera Contract Pixel 

Kompakt-Objektbeläge 
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CZYSZCZENIE PO REGENERACJI 

 
Czyścić posadzkę codziennie zgodnie z dokumentacją wydaną przez producenta. 
 
 
 

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. 
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 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. 

 

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

Uwaga: Niniejszy dokument zastępuje wszystkie jego wcześniejsze wydania. 
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Producent Środek do czyszczenia 
gruntownego  

Pad do renowacji 
posadzek 

Powłoka 
lakieru 

Wałek Środek do czyszczenia 
pielęgnacyjnego 

 
Dr. Schutz GmbH 
Tel.: 05152 9779-0 
Adres e-mail: labor@dr-
schutz.com 

 
Turbo Grundreiniger 

 
Abranett ACE 120 

 
Super PU Siegel extra matt 
 
Super PU Siegel 
półmat 
 

 
Coating-roll Aquetop 

 
PU Reiniger 

 
RZ Reinigungs- und 
Pflegesysteme GmbH 
Tel.: 02225 9446-0 
Adres e-mail: info@rz-
systeme.de 
 

 
RZ-Effektiv-Grundreiniger 

 
RZ-Sanierungspad 

 
RZ-Turbo Protect Zero 
extramatt 

 
RZ-Auftragsrolle 

 
RZ Elastic Wischpflege 
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