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TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN  
TEKSTYLNYCH TYPU WESTBOND (NYLON). 
PRODUCENT FORBO FLOORING SYSTEMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                     

 

 

Płytki dywanowe Westbond są synonimem elegancji i luksusu.Forbo posiada trzy rodzaje w 
wersji nylon, natural oraz natural deluxe. 
Dzięki zaawansowanej technologii wytwarzania ‘’Fusion Bonded’’ powstaje wykładzina o 
gęstej i zwartej budowie oferująca ponadprzeciętny komfort użytkowania oraz najwyższą 
jakość.Wykładzina Westbond nadaje każdej podłodze pięknego, intensywnego i niepowtarzal-
nego wyglądu wyznaczając nowe standardy dla pokryć podłogowych w biurach oraz innych 
pomieszczeniach. Pielęgnacja płytek dywanowych stanowi istotę ich wieloletniej przydatności 
oraz wyglądu. Brudzenie się i zużywanie to normalne zdarzenia, z którymi mamy do czynienia 
w trakcie użytkowania wykładzin. Właściwie dobrany program pielęgnacji zminimalizuje ich 
skutki, a regularne zabiegi ograniczą konieczność przeprowadzania gruntowniejszych 
konserwacji. Zawsze należy zacząć od zainstalowania systemu mat wejściowych w każdym 
wejściu do budynku. 
Należy unikać przesadnego stosowania środków czyszczących. Jeśli jednak zachodzi koniec-
zność ich zastosowania, należy upewnić się, że zostaną one dokładnie wypłukane. Jaka kol-
wiek pozostałość będzie absorbować i wprowadzać brud do struktury runa. 
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Czyszczenie gruntowne:  
Za pomocą odkurzacza usunąć najpierw leżące luźno, większe zabrudzenia. Przy czyszczeniu 
gruntownym wykładzin typu Westbond zalecamy wstępne spryskanie wykładziny podłogowej 
środkiem G 500 O-Tens rozcieńczonym z zimną wodą w stosunku 1:10. Alternatywnie (w 
zależności od rodzaju runa) możliwe jest również bonetowanie.  Następnie wykładzina 
dywanowa jest poddawana ekstrakcji za pomocą czystej wody i urządzenia do ekstrakcji. 
Mając na względzie utrzymanie jakości, ale także ze względów higienicznych, czyszczenie 
gruntowne należy przeprowadzać raz do roku nie za często.  
Środek G 500 O Tens nadaje się do czyszczenia wszelkich wrażliwych na działanie wody wy-
kładzin włókienniczych oraz mebli tapicerowanych o trwałym zabarwieniu, wykonanych z włó-
kien naturalnych lub syntetycznych i nie wprowadzana nadmiernej ilości związków powierzch-
niowo czynnych które są głównymi składnikami wielu rodzajów szamponów również do czysz-
czeń ekstrakcyjnych. 
Posadzki dystansowe wymagają redukcji wody i wilgoci w tym celu stosuje się metodę tylko  
bonetowanie z użyciem środka G 500 O Tens . 
 
Czyszczenie intensywne:  
W celu usuwania widocznych zabrudzeń z wykładzin Westbond można stosować nasz produkt  
G 500 O Tens lub G 470 Optiflor, rozcieńczony z zimną wodą w stosunku 100-200 ml / 10 l. 
Również tutaj wskazane byłoby przepłukanie czystą wodą z urządzeniem do ekstrakcji. 
W zależności od wysokości runa można stosować bonet bawełniany lub z mikrofazy. W tym 
celu zalecamy naniesienie na wykładzinę, za pomocą spryskiwacza, naszego środka G 500  
 O Tens rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:10. Wykładzina jest czyszczona za pomocą 
boneta bawełnianego i jednotarczowej maszyny czyszczącej. Konieczna jest regularna wymia-
na boneta i jego dokładne czyszczenie. 
 
Czyszczenie specjalistyczne:  
a) plamy rozpuszczalne w wodzie  
Do usuwania zanieczyszczeń (plam) rozpuszczalnych w wodzie stosuje się środek G 500       
O Tens wymieszany z zimną wodą w stosunku 50-100 ml na 1 litr wody.  
W tym celu ścierkę  nasącza się roztworem czyszczącym i czyści plamę ruchami okrężnymi, 
wykręcając i wywabiając zanieczyszczenie z runa wykładziny .Plamy rozpuszczalne w wodzie 
to kawa, herbata, soki , resztki jedzenia. 
b) plamy nie rozpuszczalne wodzie  
W przypadku plam nie rozpuszczalnych w wodzie pozostaje czyszczenie punktowe G 502 Buz 
Point. 
Środek G 502 Buz Point nadaje się do wszelkich odpornych na działanie rozpuszczalników  
powierzchni tekstylnych o trwałym zabarwieniu. Usuwa masę bitumiczną ,woski ,kosmetyki, 
gumę do żucia ,pastę do butów poprzez chemiczne rozpuszczenie lub zmianę struktury zabru-
dzenia np. gumy do żucia. Rekomendowana technika użycia to natrysk bezpośrednio na gumę 
do żucia z kilkunasty cm i usunięcie po paru minutach za pomocą ręcznika papierowego lub 
ścierki. W przypadku plam i substancji barwiących zalecamy metodę spray na ścierkę a na-
stępnie przyłożenie do plamy lub widocznego zabrudzenia okrężnymi ruchami wykręcamy i 
wywabiamy plamę. 
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W przypadku dużej ilości plam po czyszczeniu specjalistycznym będzie potrzeba przeprowa-
dzenia czyszczenia gruntowego z urządzeniem ekstrakcyjnym lub bonetowanie aby  
usunąć pozostałe zabrudzenie w górnej części runa wykładziny. Po wysuszeniu wykładziny 
włókno należy ułożyć za pomocą odkurzacza pionowego z szczotką walcową. 
 
Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej jak tylko to możliwe. Większość plam 
można bezpiecznie usunąć za pomocą wyżej wymienionych zaleceń. Nie stosować chemii na 
bazie rozpuszczalników, chloru ani silnych środków zasadowych, gdyż mogą być przyczyną 
uszkodzeń chemicznych. 
 
 

Buzil Werk Wagner Gmbh& Co.KG z siedzibą na terenie Niemiec w miejscowości  Memmin-
gen przeprowadziło odpowiednie badania dla wykładzin Forbo w dziale badań i rozwoju po-
twierdzając bezpieczne, ekonomiczne i skuteczne użycie opisanych środków chemicznych wg. 
zaleceń i instrukcji. Karty charakterystyki produktów chemicznych wg. CLP , karty techniczne , 
świadectwa ekologiczne dostępne na stronie www.buzil.pl  w dziale produkty specjalistyczne. 
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