
Forbo Flooring, część szwajcarskiej Grupy 
Forbo, światowy lider w produkcji 
wykładzin, klejów i pasów 
transmisyjnych, oferuje pełną gamę 
pokryć podłogowych do zastosowań 
domowych i obiektowych. Wysokiej klasy 
wykładziny linoleum, PVC, dywanowe 
oraz  systemy mat wejściowych łączą
w sobie funkcjonalność, kolorystykę
i wzornictwo - tworząc gotowe 
rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Bezkonkurencyjna jakość na co dzień
Marmoleum & Topshield2
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Forbo Flooring Poland
ul. Wolsztyñska 2
60-361 Poznañ
Tel.: +48 (61) 862 13 82
Fax: +48 (61)  622 99 71
E-mail: info@forbo-flooring.pl
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Marmoleum od Forbo słynie z wytrzymałości, doskonale sprawdzając się w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu: szkołach, placówkach zdrowotnych, biurach i budynkach użyteczności publicznej. Codzienne użytkowa-
nie determinują zachowanie wysokiego poziomu higieny, odporność na ścieranie oraz łatwość pielęgnacji. 
Brud i piasek wnoszone do budynku, zacieki od środków dezynfekujących, oszczędności związane z nakładami 
na pielęgnację podłóg – wszystko to sprawia, że oczekiwania wobec wykładzin obiektowych nigdy dotąd nie 
były tak wygórowane.

W 2005 roku Forbo wprowadziło powłokę ochronną Topshield na Marmoleum. Dziś weszliśmy w nowy wymiar 
ochrony naszego linoleum i powstała powłoka Topshield2. Zaprojektowano i testowano ją z myślą o jeszcze 
lepszej ochronie Marmoleum, dzięki której wykładzina stała się bardziej odporna na wnikanie brudu i zaplamie-
nia oraz mniej podatna na wycieranie, nadając tym samym ponadczasowy wygląd. W przeciwieństwie do 
powłok PUR, które mogą ulec wytarciu lub brudzeniu w miarę upływu czasu,  Marmoleum z Topshield2 może 
być odnawiana zyskując odrestaurowany wygląd. Właściwość ta sprawia, że Marmoleum jest prawdopodobnie 
najlepszym materiałem podłogowym wśród wykładzin elastycznych na świecie.

Marmoleum z nową powłoką Topshield2, 
znosi trudy codziennego użytkowania

Wykładzina musi być na tyle mocna i wytrzymała, by codzienne intensywne użytkowanie, 
zmienne pory roku czy wnoszone brud i wilgoć nie wpływały na jej funkcjonalność, 
wysoką jakość i estetykę. Ważne jest także osiągnięcie równowagi między użytkowaniem, 
a pielęgnacją i doborem właściwej metody oraz środków. Każda wykładzina po instalacji 
jest nowa; dzięki właściwej ochronie i utrzymaniu można zachować piękny wygląd na 
długie lata. Marmoleum od dziesięcioleci udowadnia, że jest rozwiązaniem ponadczaso-
wym: dziś, jutro, na zawsze. 
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Marmoleum z Topshield2 jest naturalnym wyborem 
do każdej placówki zdrowotnej

•  Naturalnie bakteriostatyczne

•  Odporne na środki dezynfekujące do rąk

•  O zwiększonej odporności na zaplamienia

•  Łatwe i wydajne w pielęgnacji

•  Proste w utrzymaniu

Marmoleum z Topshield2 – idealne połączenie 
do placówek edukacyjnych:

•  Zbiera mniej zabrudzeń

•   Mniej widocznych śladów zarysowań i miejsc 
kumulacji brudu

•   Nie plamią jej tusze, atramenty czy środki 
chemiczne 

•  Łatwa w utrzymaniu

Z wyjątkiem wakacji letnich, podłogi w szkołach poddawane 
są sezonowym zmianom pogody i charakterystycznym dla 
nich zabrudzeniom. Piasek, brud, błoto, śnieg – wszystko 
zostawia ślady, najbardziej w wejściach i na korytarzach 
budynku; w klasach zauważamy ślady po obcasach oraz rysy 
po przesuwanych ławkach i krzesłach. Marmoleum
z Topshield2 zaprojektowano z myślą o sprostaniu tym 
problemom w środowiskach edukacyjnych. Nasze testy, 
potwierdzone przez niezależne laboratoria* pokazały, że 
Marmoleum z Topshield2 jest lepiej zabezpieczone przed 
zarysowaniami oraz mniej podatne na brudzenie się. 
Marmoleum z Topshield2 jest ‘gotową do użytkowania 
wykładziną’, która nie wymaga dodatkowej warstwy polimeru 
ani specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych po instalacji.  
Marmoleum z Topshield2 nadaje kolorom większej głębi
i przejrzystości.

W nowoczesnych placówkach zdrowotnych wykonanie
i rodzaj podłogi maja wpływ na czystość i higienę otoczenia. 
Codzienne czyszczenie wykładziny należy wykonywać
w maksymalnie efektywny i prosty sposób. Użycie środków 
chemicznych i dezynfekujących nie powinno zostawiać 
śladów na wykładzinie; gdy jednak się zdarzą – powinny być 
łatwe do usunięcia. Marmoleum z Topshield2 jest materiałem 
naturalnie bakteriostatycznym, dzięki czemu spełnia wysokie 
wymogi zastosowania w służbie zdrowia. Dzięki swej 
wytrzymałości jest odporne na przesuwane na kółkach łóżka, 
meble i sprzęt medyczny. Marmoleum jest wykładziną 
zachowującą pierwotną estetykę w długim okresie czasu, 
a proste zabiegi pielęgnacyjne gwarantują utrzymanie 
pięknych kolorów i wysokiej higieny.

Równie piękne jak w dniu instalacji
Nawet po wielu latach

Odpowiadając na wyzwania dnia codziennego  
z przekonaniem

*) Marmoleum z Topshield2 jest testowane porównawczo z innymi 
materiałami podłogowymi (PVC, guma, inne linoleum) przez niezależne 
laboratoria: WFK (Niemcy) i Sohit (Holandia). We wszystkich przypadkach 
powłoka Topshield2 wykazuje parametry ‘zdecydowanie lepsze’ odnośnie nie 
brudzenia się, czyszczenia i odporności na zaplamienia.

Dla mnie ważne jest by wykładzina nie tylko dobrze wyglądała na początku, 
ale także pozostała piękna przez kolejne 5, 10 lub 15 lat

Mamy ograniczone budżety na pielęgnację; powinna być łatwa
i wydajna oraz pozostawiać czystą podłogę na dłuższy czas

Nie powstrzymasz dzieci przed bieganiem i zabawą, ale nie chcę 
wykładziny z brudnymi śladami od zelówek

Mamy różne rodzaje pokryć podłogowych ale jeden system pielęgnacji, 
nie stać nas na specjalną maszynę czyszczącą
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warstwa wierzchnia

warstwa spodnia

l1inoleum

W 2005 roku Forbo przedstawiło powłokę Topshield
o charakterystycznej dwuwarstwowej budowie. Pierwsza 
warstwa – bazowa - stanowi podstawę powłoki i jest elastycz-
na. Poddana promieniom UV wiąże się trwale z powierzchnią 
linoleum. Druga warstwa – wierzchnia – jest twarda
i odporna na zabrudzenia, zarysowania i zaplamienia.
Topshield2 jest nowocześniejszą formułą, w której warstwa 
wierzchnia także poddawana jest działaniu promieni UV dla 
większej wydajności i trwałości.
Dzięki Topshield2 Marmoleum jest gotowe do użytkowania 
bez konieczności nakładania dodatkowej warstwy polimeru 
po instalacji. Unikalna formuła umożliwia jej naprawienie
w przypadku drobnych uszkodzeń bądź renowację po latach 
intensywnego użytkowania. 

Topshield2, podwójna ochrona
i wyjątkowe użytkowanie.

podwójne wiązanie dzięki utwardzaniu promieniami UV

Forbo Marmoleum jest wytwarzane na bazie 97% 
naturalnych surowców odnawialnych, takich jak 
olej lniany, juta, mączka drzewna, wapień i żywica. 
Marmoleum od Forbo ma najniższe wartości LCA 
wśród wykładzin elastycznych, co czyni ją najbar-
dziej zrównoważonym wyborem na podłogi.

olej lniany

żywica

mączka drzewna
barwniki

juta

Topshield

wapień

Ponieważ powłoka ochronna może być odnawiana, 
żywotność wykładziny ulega znacznemu wydłużeniu. 
Dzięki Topshield2 estetyka i higiena podłogi jest 
utrzymana na dłużej, co korzystnie wpływa na zmniej-
szenie częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych. 

Marmoleum z Topshield2

Wykładzina, której nie można 
odnawiać

Marmoleum zTopshield2 jest wykładziną niezwykle prostą w utrzymaniu i pielęgnacji. Nie ma potrzeby zakupu 
specjalistycznych maszyn czyszczących czy stosowania skomplikowanych metod. Metody polecane do tej pory 
nadal sprawdzają się także i na nowej powłoce. 

Pielęgnacja Marmoleum 
tak łatwa i wydajna, jak tego oczekujemy

1. Czyszczenie po instalacji
Po instalacji wykładzinę należy tylko 
odkurzyć i umyć: 
Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem
/szczotką lub ścierką woskową zalecaną 
przez producenta).
Umyć płaskim mopem i wodą z neutral-
nym detergentem (pH 7-8)
Zebrać brudną wodę płaskim mopem
i/lub gumową ściągaczką lub odkurzac-
zem wodnym.
Spłukać czystą wodą i czystym mopem
Pozostawić do wyschnięcia

Można przepolerować delikatnie na 
sucho lub z użyciem środka maszyną
z czystym czerwonym padem

2. Czyszczenie regularne
•  Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem/

szczotką lub ścierką woskową zalecaną 
przez producenta).

•  Plamy powstałe miejscowo zmyć na 
bieżąco wilgotną ścierką/mopem

Można przepolerować delikatnie
z użyciem środka (spryskiwać miejscowo) 
czystym czerwonym padem i maszyną 
jednodyskową. 

3. Konserwacja okazjonalna
•  Wyszorować maszyną z padem do 
szorowania

•  Zebrać brudną wodę płaskim mopem 
i/lub gumową ściągaczką lub odkurzac-
zem wodnym.

• Spłukać czystą wodą i czystym mopem
• Pozostawić do wyschnięcia

Można przepolerować delikatnie na sucho 
lub z użyciem środka maszyną i czystym 
czerwonym padem. 
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