Pielęgnacja wykładziny Forbo Linoflex
Instrukcja czyszczenia i konserwacji
Wykładziny Linoflex są łatwe w czyszczeniu i konserwacji dzięki zastosowaniu innowacyjnej, wysoce wytrzymałej
powłoki Topshield2, której nie należy usuwać.
Powłoka Topshield2 jest częścią linoleum i stanowi idealną bazę do dalszego użytkowania podłogi.

Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania
Nowo zainstalowanych podłóg nie należy czyścić na mokro w ciągu 3 dni od ich zainstalowania.
Należy usunąć z podłogi kurz i luźny brud, a następnie używając neutralnego preparatu do czyszczenia podłóg umyć.
Na większych powierzchniach można użyć automatu szorującego lub szorowarki (150-300 obr./min) z padem
czerwonym 3M lub jego odpowiednikiem. Należy zebrać brudną wodę gumowym zbieraczem i mopem
lub odkurzaczem, przemyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Jeśli wymagane, wyczyścić podłogę szorowarką
(150-300 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem.
Uwaga: w przypadku występowania pyłu cementowego należy dodać około 2% kwasu cytrynowego lub octowego.
Podłoga nie wymaga wtedy żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych i jest gotowa do użycia.
Jeżeli rozważane jest zastosowanie dodatkowych powłok wykończeniowych należy sprawdzić akapit
„Najczęściej zadawane pytania” w dalszej części niniejszej instrukcji.

Czyszczenie regularne
Częstotliwość stosowania tej metody czyszczenia uzależniona jest od intensywności użytkowania wykładziny (natężenia
ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wyglądu oraz standardów higienicznych.
• 	Należy usunąć kurz i luźny brud odkurzaczem, szczotką lub mopem.
• 	Plamy i zabrudzenia usunąć wilgotnym mopem i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg.
W razie potrzeby:
• 	Wyczyścić podłogę szorowarką (150-300 obr./min) z czerwonym padem czyszczącym 3M lub odpowiednikiem,
używając neutralnego środka czyszczącego.

Czyszczenie okresowe
W celu utrzymania dobrego wyglądu podłogi, zalecamy następujące czyszczenie okresowe.
• 	Należy usunąć kurz i luźny brud odkurzaczem, szczotką lub mopem.
• 	Plamy i zabrudzenia usunąć wilgotnym mopem i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg.
• 	Wyczyścić podłogę szorowarką (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem, używając preparatu
o neutralnym pH w celu wyrównania połysku i zapewnienia gładkiego wyglądu.

Najlepsza praktyka:
Wskazówki do efektywnej
pielęgnacji podłogi
Zalecenie ogólne
Ochrona nowo zainstalowanych podłóg
Nowo zainstalowana podłoga powinna być przykryta i zabezpieczona
za pomocą nieplamiącego pokrycia ochronnego. Aby uniknąć
zarysowania powierzchni podłogi, należy używać podkładek
ochronnych pod nogi krzeseł i stołów. Kółka powinny być wykonane
z miękkiego materiału odpowiedniego dla wykładzin elastycznych
(zgodnie z normą EN 425).
Systemy ochronne przy wejściach
Aż 80% zabrudzeń wewnątrz budynków wnoszone jest poprzez ruch
pieszy. Należy stosować systemy mat wejściowych o odpowiednich
wymiarach (najlepiej ponad 6mb) i jakości. Niezależne badania
wykazały, że maty wejściowe Forbo Coral lub Nuway usuwają
i zatrzymują do 94% zabrudzeń i wilgoci wewnątrz budynku
wnoszonych poprzez ruch pieszy; zmniejszają koszty konserwacji,
pozwalają zachować prawidłowy wygląd podłogi wewnątrz budynku
i zmniejszają ryzyko poślizgu. Tak jak wszystkie systemy przeciwzabrudzeniowe, maty wejściowe należy regularnie czyścić.
Czyszczenie
• Czyszczenie
	
regularne jest zawsze bardziej korzystne i mniej
kosztowne niż sporadyczne czyszczenie okresowe.
• 	Należy używać zalecanych środków do pielęgnacji. Środki
i urządzenia czyszczące wysokiej jakości zapewniają odpowiednią
pielęgnację podłogi i stanowią znacznie mniejszą część kosztów
niż w przypadku konserwacji.
• 	Używając środków czyszczących należy zawsze postępować
zgodnie z instrukcją producenta.
• 	Zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
Środki chemiczne do pielęgnacji podłóg
Stosowanie nieodpowiednich środków chemicznych do pielęgnacji
podłóg może spowodować ich uszkodzenie podłogi. Użycie
nadmiernej ilości środka chemicznego lub niewystarczające spłukanie
może powodować pękanie, kurczenie i/lub przebarwienia użytkowej
podłogi. Nie należy używać proszków ani preparatów ściernych.

Często zadawane pytania
Jak często należy czyścić podłogę?
Optymalna częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od sposobu
użytkowania podłogi. Przygotowując harmonogram czyszczenia
i konserwacji, należy najpierw uwzględnić miejsce użytkowania
podłogi: np. czy znajduje się blisko wejścia do budynku,
czy na wyższym piętrze? Czy gromadzą się na niej suche czy mokre
zabrudzenia? Jakie jest natężenie ruchu? Należy pamiętać, że podłogi
w kolorach jasnych i podłogi jednobarwne wymagają częstszej
pielęgnacji.
Czy podłoga musi być polerowana?
Dzięki zaawansowanej powłoce Topshield2 wykładzina Marmoleum
nie wymaga stosowania środków do polerowania.
Jak usuwać plamy?
Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej. Większość plam
można bezpiecznie usunąć za pomocą suchego ręcznika papierowego, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu (w podanej
kolejności). NIE UŻYWAĆ wysoce alkalicznych produktów (amoniaku,
sody) ani silnych rozpuszczalników takich jak aceton, gdyż mogą być
szkodliwe zarówno dla ludzi jak i dla podłogi.

Rodzaj plam

Sposób usuwania

Czekolada, tłuszcz, jajka, Neutralny środek do czyszczenia
kawa, sok, itp.
rozpuszczony w letniej wodzie
Smoła, olej, guma, sadza Spirytusy mineralne do czyszczenia
Schłodzić sprayem wodnym lub
Guma do żucia
kostkami lodu i zdrapać
Kwas szczawiowy lub cytrynowy
Rdza
rozpuszczony w letniej wodzie
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, działanie środków
czyszczących należy sprawdzić na próbce materiału lub w niewido
cznym miejscu podłogi.
Wskazówki dotyczące użycia maszyn czyszczących
Użycie maszyn czyszczących wyrównuje i zwiększa połysk, usuwa
trwalsze zabrudzenia i wyrównuje zarysowania.
Należy używać wyłącznie czystego pada czyszczącego. W przypadku
zabrudzenia należy go odwrócić. Po użyciu pad należy niezwłocznie
umyć i pozostawić do wyschnięcia.

Pady czyszczące, szczotki, szybkość maszyn
czyszczących i produkty do pielęgnacji podłóg
Kody koloru padów
Kody kolorów oznaczające twardość padów czyszczących mogą
różnić się w zależności od producenta/kraju.
Przeznaczenie
Czyszczenie częste środkiem w aerozolu
Czyszczenie okresowe

Kolory 3M
Czerwony
Czerwony

Uwaga: Do normalnego czyszczenia i konserwacji podłóg nie
potrzeba używać padów niebieskich lub zielonych. Do podłóg
Linoflex nie należy używać padów brązowych ani czarnych.
Szybkość maszyn czyszczących
Do czyszczenia maszynowego najlepiej nadają się maszyny
o obrotach od 150 do 300 obr./min. Do czyszczenia maszynowego,
które ma wyrównać połysk i przywrócić oryginalny, optymalny
wygląd podłogi, zaleca się 300-500 obr./min.
Zalecane środki do pielęgnacji podłóg
Firma Forbo Flooring Systems zaleca używanie neutralnych
środków czyszczących typu Cleaner lub Monel. Do czyszczenia
maszynowego używać należy preparatu do pielęgnacji
o neutralnym pH. Obok wymienionych wyżej produktów możliwy
jest także wybór produktów alternatywnych.
Konsultacja techniczna Forbo
Osoba kontaktowa: Bogusław Koczorowski
Email: boguslaw.koczorowski@forbo.com
Telefon: +48 885 333 212
Konsultacja technologiczna Buzil Polska
Osoba kontaktowa: Jacek Szargan
Email: jacek.szargan@buzil.de
Telefon: +48 71/ 376 60 31
Forbo Flooring Systems dopuszcza stosowanie środków innych
producentów. Przed użyciem należy skontaktować się z ich
producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielęgnacji
i warunków gwarancji.
Kontakt Forbo Flooring Polska:
www.forbo-flooring.pl
Email: info.pl@forbo.com
Telefon: +48 61 862 13 82

