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Wskazówki ogólne










Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku
czyszczenia okresowego.
Zawsze przestrzegaj instrukcji .
Składuj opakowania w małych stosach (max. 5 opakowań wysokości) i przekładaj ostrożnie ze
względu na ostre krawędzie.
Plamy z paneli LVT należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one
przebarwić jej powierzchnię.
Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić panele LVT.
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 podłoga, 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
LUB
Usuń kurz i brud przy pomocy suchego
mopa z włókna lub mikrofibry. Można użyć
również szczotki z miękkim, delikatnym
włosiem.
Czyszczenie wilgotnym mopem
Użyj mopa deligatnie zwilżonego
LUB
wodą lub/i detergentem, aby woda
nie zostawiała na wykładzinie
widocznego śladu. Podłoga powinna
być sucha po 15-20 sekundach.
Szczotkowanie
Używaj szczotek o średniej
twardości.

LUB

Odkurzanie
Aby usunąć kurz i luźny brud.
Zalecany do dużych powierzchni.
Czyszczenie maszynowe
By osiągnąć dobre rezultaty, należy
czyścić podłogę przy użyciu maszyny
czyszcząco-suszącej o prędkości
300-500 obr/min i szczotek lub
białego/beżowego pada.
Czyszczenie maszynowe za pomocą
szczotek
.
Użyj maszyny szczotkującej i roztworu
wody z neutralnym detergentem.

Usuwanie plam
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
Użyj Maszyny czyszcząco-suszącej i
roztwór neutralnego detergentu z wodą.
Odpowiednia prędkość 300-500 obr./min.
Zalecane użycie czerwonego Pada.

Konserwacja:

Aby przywrócić połysk, poleruj na sucho przy użyciu białego/beżowego pada
i maszyny o obrotach 500-1000 obr/min.

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

Zabezpieczenie
Top Clean XP
to niezwykła oferta
produktów, które
cechuje unikalna
powierzchnia pokryta
Poliuretanem
wzmocnionym tlenkiem
aluminium.
Zapewnia to odporność
na ścieranie, bardzo
łatwe i nisko kosztowe
utrzymanie w czystości.
Brak konieczności
nanoszenia środków
zabezpieczających.
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 okwasowości
pH 3-5.

