
 
  

 

Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania
Po instalacji okładzinę ścienną należy pozostawić do wyschnięcia na 48h przed rozpoczęciem
użytkowania.
• Dla powierzchni chłonnych czas schnięcia kleju to 48h.
• Dla powierzchni niechłonnych czas schnięcia kleju to 7 dni.

Czyszczenie regularne
Wszelkie zabrudzenia najlepiej usuwać niezwłocznie po ich powstaniu. Powierzchnię przetrzeć
wilgotną szmatką z neutralnym środkiem czyszczącym. Można stosować szczotkę o miękkim włosiu.
Uwaga: Nie należy stosować padów ściernych.

Dodatkowe zalecenia dotyczące pielęgnacji
• Czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne i mniej kosztowne niż sporadyczne czyszczenie okresowe.
• Należy niezwłocznie usuwać tłuszcz i olej gdyż może on powodować uszkodzenia powierzchni.
• Należy używać zalecanych środków do pielęgnacji.
• Używając środków czyszczących należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
• Nie należy używać rozpuszczalników, gdyż mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.
• Należy pamiętać, że jaśniejsze kolory wymagają częstszej pielęgnacji.
• Zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Uporczywe plamy
Gumę do żucia, jodynę, wosk należy usuwać możliwie najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki z odrobinę alkoholu (90%). 
Pocierać w miejscu zabrudzenia, unikając kontaktu z czysta nawierzchnia produktu. Dobrze spłukać.

Czyszczenie okresowe
Powierzchnię należy czyścić za pomocą szczotki z miękkim włosiem i neutralnym detergentem (pH 6-8) rozpuszczonym 
w ciepłej wodzie. Dobrze spłukać. Zalecamy okazjonalną konserwację z użyciem wody i detergentu o wyższym stężeniu. 
Uporczywe plamy (szczególnie tłuszcz, resztki mydła czy szamponu) należy czyścić jak najszybciej.

Czyszczenie z użyciem pary wodnej
Czyszczenie z użyciem pary wodnej jest odpowiednią metodą pielęgnacji. Należy spryskać powierzchnię roztworem 
czyszczącym, odczekać kilka minut, a następnie usunąć brud z wykorzystaniem maszyny do czyszczenia parowego. 
Jeśli konieczne, spłukać czystą wodą.

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
Email: boguslaw.koczorowski@forbo.com, Telefon: +48 885 333 212
Osoba kontaktowa: Bogusław Koczorowski

Konsultacja technologiczna Buzil Polska
Email: jacek.szargan@buzil.de, Telefon: +48 71/ 376 60 31
Osoba kontaktowa: Jacek Szargan

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-�ooring.pl
Email: info.pl@forbo.com
Telefon: +48 61 862 13 82
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