
Szczotkowanie
Należy używać szczotek 
o średniej twardości.

 Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku 
czyszczenia okresowego.

 Zawsze przestrzegać dawki wskazanej w instrukcji!
 Natychmiast ścieraj plamy smaru i olej, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
 Rozpuszczalniki mogą uszkodzić podłogę.
 Gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.

Wszystkie nogi krzeseł i stołów powinny być odpowiednio zabezpieczone. Filcowe podkładki nie
są zalecane do wnętrz komercyjnych. Preferowane są ślizgacze z odpowiedniego tworzywa 
sztucznego. Kółka meblowe miękkie, niebrudzące dedykowane do podłóg twardych.

 Podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM
Maty wejściowe 
Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynoszone jest z zewnątrz.
Zastosowanie systemowej maty wejściowej o właściwych wymiarach może ograniczyć 
te zanieczyszczenia o 90%. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przenikająca przez wejście 
zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

Instrukcja 
czyszczenia 
i pielęgnacji

W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

ModularT 7

LVT Z POWŁOKĄ EXTREME PROTECTION

WSKAZÓWKI OGÓLNE

CZYSZCZENIE CODZIENNE I OKRESOWE
Czyszczenie na sucho
Usuwać kurz i zabrudzenia 
suchym mopem.

Czyszczenie mopem na mokro
Użyć mopa delikatnie zwilżonego 
wodą lub/i detergentem. Ważne, 
aby woda nie pozostała na 
podłodze ani nie pozostawiła 
widocznego śladu. Podłoga powinna być 
praktycznie sucha po około 15 – 20 s.

Odkurzanie
W celu usunięcia kurzu 
i nieprzylegających zabrudzeń. 
Zalecane w przypadku dużych 
powierzchni oraz podczas 
pierwszego czyszczenia.
Czyszczenie maszynowe
Przemysłowe czyszczenie 
maszynowe (duże powierzchnie). 
Stosować rozcieńczony neutralny 
detergent. Regulowana prędkość 
300–500 obr./min. Używać szczotki 
nylonowej z białym/beżowym padem.

LUB

LUB

W razie potrzeby:
Polerowanie na sucho
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Zabezpieczenie 
powierzchni 
wykładziny, które 
zapewnia łatwość 
czyszczenia i chroni 
produkt przed 
zabrudzeniami.

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. CZYSZCZENIE OKRESOWE

Lekkie zabrudzenia: Czyszczenie 
natryskowe
Zmieszać wodę i neutralny detergent 
w pojemniku. Odpowiednia prędkość 
300–500 obr./min. Zaleca się 
czyszczenie czerwonym padem.

Mocne zabrudzenia: Czyszczenie 
maszynowe
Czyścić maszyną szorującą 
(rozpylać detergent rozcieńczony 
wodą przez maszynę).

Usuwanie plam
Plamy należy natychmiast usuwać. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą 
białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać 
rozpuszczalników). Kierować się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyć 
czystą wodą i wytrzeć do sucha.

LUB
Czyszczenie maszynowe za 
pomocą szczotek
Rozpylić rozcieńczony neutralny 
detergent i czyścić wodą lub wodą 
z detergentem.

W razie potrzeby aby przywrócić połysk polerować na sucho przy użyciu biało beżowego 
pada. Odpowiednia prędkość: to 500–1000 obr./min.

• Stosowanie mopów parowych nie jest zalecane ze względu na przegrzania punktowe i rozszerzenia materiału. 
• Prawidłowo myta podłoga w większości wypadków nie wymaga stosowania dodatkowej dezynfekcji. W przypadku takiej konieczności prosimy o sprawdzenie, czy dany 

środek może być zastosowany do kontaktu z powierzchniami wykonanymi z PCV. Prosimy przestrzegać zaleceń producenta takiego środka. Nieodpowiednie 
stosowanie tego typu produktów może spowodować trwałe przebarwienia powierzchni poprzez reakcję z podeszwami butów lub przebarwienie w przypadku reakcji ze 
środkiem zbyt agresywnym lub stosowanym w złym stężeniu. 
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