
Pielęgnacja wykładziny Forbo Novilon
Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Wykładziny Novilon posiadają mocną i trwałą powłokę ochronną, która sprawia, że podłoga przy regularnej pielęgnacji 
zachowuje optymalny wygląd na długie lata.

Ogólne porady dotyczące użytkowania podłogi

•  Aby uniknąć zarysowania powierzchni podłogi, należy używać filcowych podkładek ochronnych (lub innych 
podkładek pod meble) pod nogi krzeseł i stołów. 

•  Należy stosować odpowiednią matę wejściową, która chroni wnętrze przed brudem i piaskiem wnoszonym z zewnątrz, 
zmniejszając koszty konserwacji.

•  Należy sprawdzić czy gumowe produkty mające styczność z podłogą nie zawierają przeciwutleniaczy powodujących 
przebarwienia podłóg PVC.

•  Należy używać podkładek ochronnych pod ceramiczne elementy wyposażenia wnętrz, gdyż mogą powodować 
przebarwienia.

•  Należy chronić podłogę przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania 

Po instalacji należy usunąć z podłogi kurz i luźny brud za pomocą miękkiej szczotki, odkurzacza lub ściereczki do kurzu. 
Pozostawić podłogę na min. 48h przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro, aby klej uległ utwardzeniu. 
W przypadku instalacji bez użycia kleju i nie ma szczelin, można od razu przystąpić do mycia wilgotnym mopem.

Czyszczenie regularne

•   Plamy i zabrudzenia niezwłocznie usunąć. Zabrudzenia takie jak tłuszcze, smary czy produkty spożywcze, które 
zawierają środki barwiące (n.p. sos pomidorowy) należy niezwłocznie umyć - zobacz punkt “Najczęściej zadawane 
pytania”.

•  Nigdy nie należy używać płynów proszków ani preparatów zawierających granulki ścierne.



Najlepsza praktyka: Wskazówki 
do efektywnej pielęgnacji podłogi
Często zadawane pytania

Jak często należy czyścić podłogę?
Optymalna częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od sposobu użytkowania podłogi. 
Należy pamiętać, że podłogi w kolorach jasnych i podłogi jednobarwne wymagają częstszej 
pielęgnacji.

Jak usuwać plamy? 
Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej. Zawsze należy sprawdzić działanie środków 
czyszczących na próbce materiału lub w niewidocznym miejscu podłogi. Większość plam można 
bezpiecznie usunąć za pomocą suchego ręcznika papierowego, wody, neutralnego detergentu 
lub spirytusu mineralnego. NIE UŻYWAĆ wysoce alkalicznych produktów (amoniaku, sody) ani 
silnych rozpuszczalników takich jak aceton, gdyż mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi jak i dla 
podłogi. 

Jak usunąć zarysowania?
Należy delikatnie przetrzeć powierzchnię gabką do szorowania ze środkiem pielęgnacyjnym Monel.

Jak poprawić wygląd podłogi?
Należy zastosować zabiegi pielęgnacyjne opisane powyżej.

Co w przypadku zbyt ślizgiej podłogi?
Podłogę należy dokładnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka Monel.

Jak pozbyć się zarysowań?
Należy usunąć zgromadzony w szczelinach brud, a następnie ponownie zaaplikować środek Monel.

Kontakt Forbo Flooring Polska:
Strona internetowa: www.forbo-flooring.pl
Email: info.pl@forbo.com
Telefon: +48 61 862 13 82

Rodzaj plam Sposób usuwania

Czekolada, tłuszcz, jajka,
kawa, sok, itp.

Neutralny środek do 
czyszczenia rozpuszczony w 
letniej wodzie 

Smoła, olej, guma, sadza Spirytusy mineralne do 
czyszczenia

Guma do żucia Schłodzić sprayem wodnym 
lub kostkami lodu i zdrapać

Rdza
Kwas szczawiowy lub 
cytrynowy rozpuszczony w 
letniej wodzie

Atrament Alkohol (<70%)


