Ogólna instrukcja mycia i pielęgnacji posadzek wykonanych żywicami DISBON
Zasada ogólna: stosować maty / wycieraczki w celu
usuwania /zmniejszania ilości zabrudzeń przed wejściem na
posadzkę.
Aby zachować dobrą jakość powierzchni posadzki i
zapobiegać jej zarysowaniom nogi krzeseł, stołów, mebli itp.
należy zabezpieczyć filcowymi podkładkami; meble i inne
elementy należy zawsze przenosić a nie przesuwać.
Częstotliwość i intensywność zabiegów mycia i pielęgnacji
zależy ściśle od sposobu użytkowania i eksploatacji posadzki
(szybkości brudzenia) i z tego względu nie można jej określić z
góry, należy ją dostosować do potrzeb.
Do mycia i pielęgnacji posadzek wykonanych żywicami z
grupy DISBON zalecamy środki czyszczące firm:
TANA- Chemie,
Ingelheimstraße 1-3, 55120 Mainz, Telefon:
+49 061 31 /964-03, Internet: www.tana.de
Dystrybutor w Polsce:
Werner & Mertz Professional
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa
Tel.: 22 771 46 71
Johanes Kiehl KG
Robert-Bosch-Strasse 9 ; 85325 Odelzhausen
Tel. 081 34/93 05-08
Internet: www.kiehl-group.com
Środki odpowiednie do mycia/ konserwacji / pielęgnacji.
TANA:
•
•

mycie: GR'S - środek do gruntownego czyszczenia
podłóg (max. 20% stężenie),
Konserwacja: SR 13 lub FLA 710,

Johanes Kiehl:
•
mycie: Grundreiniger VEROCLEAN, LI-EX i COPEX
(dozowanie: 1 – 3 l na 8 litrów wody)
•
Konserwacja: Unterhaltsreiniger TROVANKonzentrat, ECONA-Konzentrat (dozowanie: 25 ml
na 8 litrów wody)
VERIPROP (dozowanie: 40 ml na 8 litrów wody)
Mogą być także stosowane środki innych producentów o ile
ich parametry są porównywalne ze środkami podanymi
powyżej.

Przy normalnych zabrudzeniach stosuje się roztwór wody ze
środkiem GR’ S (TANA) o stężeniu do max 20% lub roztwór w
dawce 1-3 litra VEROCLEAN, LI-EX lub COPEX na 8 l wody. Po
naniesieniu na powierzchnię pozostawić na ok. 8-10 min po
tym czyścić maszynowo mikrofazą (bez dodatków/szczotek
szlifujących). Używać wyłącznie miękkich „ścierek”.
Przy czyszczeniu ręcznym używać odpowiednich miękkich
szczotek itp. (np. Vileda Padboy / Padmaster).
Brudną wodę zebrać za pomocą odpowiedniego odkurzacza
lub ścierki.
Nie zaleca się ręcznego czyszczenia posadzek chropowatych
lub wykonanych w wersji antypoślizgowej (np. Disboxid EP
467 E.MI Hartkornsicht). W takim wypadku zalecane jest
czyszczenie maszynowe.
Resztki zabrudzeń oraz środka czyszczącego usunąć przy
użyciu czystej wody. Przy mocniejszych zabrudzeniach należy
zastosować mocniejszy roztwór do mycia (w wypadku środka
GR’S max roztwór to 20 %). Przy silniejszych zabrudzeniach
należy także wydłużyć czas „odziaływania” środka
czyszczącego na posadzkę.
Powłoka „pielęgnacyjna” (np. B 250 Universal lub LONG-LIFE
Diamond firmy TANA lub CERADUR ewentualnie
TERMODUR/-satina firmy Johanes Kiehl) powinna być
wykonana wyłącznie przez wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy sprzątające. Wcześniej zawsze należy wykonać próbę
na niewielkiej powierzchni.
Przy stosowaniu wszystkich środków
myjących/pielęgnujących należy przestrzegać wytycznych
podanych przez producenta tych środków.
Wskazane jest doradztwo miejscowego przedstawiciela firmy
dostarczającej środki do mycia i pielęgnacji posadzek w celu
doboru najbardziej optymalnego rozwiązania do danego
przypadku.
Wszystkie prace związane z myciem / pielęgnacją posadzek
żywicznych powinny być prowadzone wyłącznie przez firmy
wyspecjalizowane w tym zakresie.

