
•  

• Onyx+ należy czyścić przy użyciu  
gąbki (nie stosować padów ściernych)  
oraz neutralnych detergentów (pH 6/8), 
następnie przepłukać wodą. 

• Należy unikać nagromadzenia plam, 
rozprysków produktów do konserwacji, 
mydła oraz szamponu.

Pielęgnacja okładziny ściennej  

Forbo Onyx+
Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania

W przypadku nowych instalacji na ścianach, klej powinien schnąć przez 48 godzin  
przed oddaniem wilgotnych pomieszczeń do użytku; 
 
   • 48 godzin suszenia wystarczy w przypadku powierzchni chłonnych 
   • W przypadku powierzchni niechłonnych czas suszenia może wynosić tydzień

Opis Oddanie do użytku Codzienne czyszczenie Cotygodniowe czyszczenie

Wykładzina 
podłogowa

Wstępne czyszczenie przy 
użyciu szczotki do szorowania.

Przy użyciu mopa i neutralnych 
detergentów

Przy użyciu szczotki do
szorowania i neutralnych 
detergentów. Wytrzeć.

Okładzina 
ścienna

Przy użyciu neutralnych 
detergentów.

- Myć przy użyciu neutralnych 
detergentów.

Pielęgnacja codzienna/cotygodniowa

Niezwłocznie usuwać typowe plamy domowe. Wystarczy wytrzeć okładzinę gąbką nasączoną czystą wodą. 
Można również użyć szczotki z miękkim włosiem. Uwaga: Nigdy nie należy stosować padów ściernych.

Najlepsza praktyka:
Wskazówki do efektywnej pielęgnacji okładziny

Czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne  
i mniej kosztowne niż sporadyczne czyszczenie okresowe.

• Należy niezwłocznie usunąć wszelkie smary lub plamy olejowe,  
ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię okładziny.

• Należy zawsze przestrzegać instrukcji dotyczących dawkowania  
produktu czyszczącego podanych przez producenta  
(rozcieńczenia, metody rozprowadzenia, itp.).  
Należy unikać mieszania produktów różnych marek  
(istnieje ryzyko braku kompatybilności).

• Okładziny PVC ulegają uszkodzeniu po zastosowaniu  
rozpuszczalników.

• Należy pamiętać, że okładziny o jasnych kolorach  
wymagają częstszego czyszczenia.

Niezwłocznie należy usuwać gumę do żucia, jod, wosk oraz szminkę. Należy nalać na czystą szmatkę odrobinę 90% 
alkoholu  i delikatnie musnąć plamę w taki sposób, aby jej nie rozprzestrzenić. Po usunięciu plamy należy zawsze 

Miesięczne

Proces czyszczenia należy wykonać przy użyciu szczotki (o miękkim włosiu) oraz neutralnych detergentów (pH 6-8) 
rozpuszczonych w ciepłej wodzie. Przepłukać czystą wodą.  
Ponadto zalecamy ogólne czyszczenie od czasu do czasu przy użyciu detergentów,  
które można rozcieńczyć w wodzie przy wyższym stężeniu, a następnie przepłukać czystą wodą.
Należy unikać nagromadzenia plam, szczególnie osadów olejowych z rozprysków w kuchni oraz pozostałości mydła 
i szamponu w łazienkach.


