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1.14

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji
1.14.1

Powłoki posadzkowe DISBON w
pomieszczeniach użytkowych i
mieszkalnych
Ogólnie
Dekoracyjne powłoki posadzkowe znajdują szerokie zastosowanie w
prywatnych mieszkaniach i instytucjach, jak np. pomieszczenia lobby i sale
konferencyjne, gdzie podkreślają ich nowoczesną architekturę. Oprócz wielu
korzystnych właściwości, jak np. długotrwałość, wytrzymałość i niewielka
grubość, stwarzają także możliwości twórczego kształtowania i dekorowania
powierzchni.
Ponieważ posadzki zaliczają się do najbardziej obciążonych powierzchni,
wymagają intensywnej, regularnej i optymalnej pielęgnacji. Dzięki
stosowaniu środka konserwującego i czyszczeniu zachowawczemu powłoki
posadzkowe stają się mniej podatne na zabrudzenia, maleje koszt ich
konserwacji, wzrasta trwałość i posadzka zachowuje swój ładny wygląd.
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Czyszczenie i pielęgnacja
Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących czyszczenia i
pielęgnacji:
Najważniejszym środkiem zapobiegawczym jest "unikanie brudu".
Albowiem zanieczyszczenia, które są przejmowane przed wejściem do
pomieszczenia, nie muszą być później usuwane przy użyciu
odpowiednich i częściowo kosztownych środków czyszczących. Tutaj
pomagają prawidłowo zintegrowane strefy przejęcia brudu i wycieraczki.
Obciążenia szlifujące, np. wskutek zapiaszczenia, mogą powodować
zadrapania powierzchni (białawe przebarwienia). Podobnie
promieniowanie ultrafioletowe, wpływy atmosferyczne, barwniki
organiczne (np. w kawie, czerwonym winie lub liściach) oraz różne
chemikalia (np. środki dezynfekcyjne, kwasy itp.) mogą zmienić kolor i
doprowadzić do kredowania. Nie wpływa to jednak na funkcjonalność
powłoki.
Systemy powłok posadzkowych - gładkie/szorstkie powierzchnie
na bazie żywicy epoksydowej/żywicy poliuretanowej/wodnej żywicy
epoksydowej/akrylanu
Czyszczenie po
zakończeniu prac
budowlanych
Czyszczenie gruntowne,
usunięcie zanieczyszczeń
bądź dyspersje
samopołyskowe

Środek do czyszczenia gruntownego nanieść na posadzkę,
rozprowadzić szmatą i pozostawić na ok. 10 minut - podłoga nie
powinna w tym czasie wyschnąć. Stare powłoki połyskowe usunąć
mokrym skrobakiem i zebrać pozostałości szmatą. Po całkowitym
zebraniu roztworu środka czyszczącego i starych powłok połyskowych
jeszcze raz przemyć posadzkę czystą wodą. Ew. powtórzyć te
czynności.
Produkty: emsal Bodenpflege Kraft- und Grund-Reiniger
Stężenie użytkowe: patrz etykieta
Środek do czyszczenia gruntownego przed zastosowaniem
sprawdzić w niewidocznym miejscu pod względem wzajemnej
tolerancji.

Utrzymanie czystości

Produkty: Frosch Orangen Universalreiniger, Frosch Neutralreiniger,
Frisch Lavendel Universalreiniger, Ratz Fatz Kraft
Allzweckreiniger, Emsal Pflegereinigung

Stężenie użytkowe: patrz etykieta
Pierwsza
konserwacja/konserwacja
po gruntownym
czyszczeniu

Gładka powierzchnia
Po czyszczeniu gruntownym
posadzkę można pielęgnować
przy użyciu mopa z jagnięcej skóry
lub mopa wiskozowego (nie z
mikrowłókniny). Poszczególne
operacje wykonywać na czysto.
Produkty: emsal Bodenpflege VollGlanz
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Szorstka powierzchnia
Ze względu na chropowatą
powierzchnię taka konserwacja nie
jest możliwa. Pogorszyłaby ona
właściwości przeciwpoślizgowe
powłoki.

Częstości tego typu operacji czyszczenia nie da się z góry określić,
ponieważ zależy ona głównie od sposobu użytkowania obiektu.
Regularne czyszczenie przyczynia się jednak do utrzymania powłoki
posadzkowej w należytym stanie.
Ochrona zapobiegawcza
Dla utrzymania dobrego stanu posadzki zaleca się pod nogi krzeseł i
stołów podłożyć podkładki filcowe. Meble i inne przedmioty wyposażenia
ustawiać ostrożnie, by uniknąć zadrapań i chronić narożniki - w żadnym
wypadku nie przesuwać ich po powierzchni, a jedynie przenosić. Przy
korzystaniu z krzeseł na kółkach (np. fotele biurowe) stosować tylko
kółka gumowe. By nie nanieść piasku i innych brudów, umieścić na
wejściu wycieraczki.
Do naszych powłok posadzkowych zalecamy stosowanie środków
czyszczących firmy
Erdal Rex
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon: 0 6131/96402
Internet: www.erdal-rex.de lub www.emsal.de

Przestrzegać informacji technicznych producenta środka czyszczącego.
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1.14

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji
1.14.2

Powłoki posadzkowe DISBON w
budynkach gospodarczych i
administracyjnych
Ogólnie
Powłoki posadzkowe w przemyśle i rzemiośle częściowo są bardzo silnie
obciążane i przez to siłą rzeczy zanieczyszczane. W normalnych warunkach
wystarcza czyszczenie gruntowne posadzki i ew. w dalszej kolejności
naniesienie warstwy konserwującej (w postaci dyspersji polimerowej).
Wyjątki stanowią
 Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe
Ze względów bezpieczeństwa nie można tu nakładać warstwy
konserwującej. Aby zapewnić przewodnictwo prądu, powinno się, zależnie
od sposobu użytkowania obiektu, przynajmniej raz na tydzień
przeprowadzać czyszczenie zachowawcze.

 Antypoślizgowe powłoki posadzkowe
Ze względów bezpieczeństwa nie można tu nanosić warstwy konserwującej.
Bieżące czyszczenie zachowawcze jest możliwe, nie pogarsza ono
odporności na ślizganie.

 Gładkie powłoki posadzkowe narażone na działanie wody
Mokra przemysłowa powłoka posadzkowa pokryta warstwą konserwującą
staje się śliska. Za wszelką cenę unikać zamoczenia gładkiej powłoki
posadzkowej, tzn. na wejściu i w przejściach umieszczać maty absorbujące
wilgoć/stosować strefy przejęcia brudu.

 Pomieszczenia wystawowe (zwłaszcza w salonach samochodowych)
Tutaj można nanosić warstwy konserwujące. Trzeba jednak liczyć się z tym,
że nie są one odporne na plastyfikatory, tzn. pod oponami warstwa ta
oddziela się od powłoki posadzkowej.
Ponieważ nie istnieją środki konserwujące odporne na plastyfikatory, uznani
rzeczoznawcy proponują, by przetaczać lub wjeżdżać samochodami po
matach osłonowych, a w miejscu postoju podkładać pod opony stalowe,
drewniane lub plastikowe płyty.

 Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny i porównywalne gałęzie
przemysłu
W tych dziedzinach przemysłu przestrzegać odnośnych wytycznych i
wskazówek w odniesieniu do higieny pracy. Ponieważ w tych obszarach jest
to bardzo ważne, trzeba dokładnie ustalić dalsze zabiegi istotne w danym
zakładzie.
Zasadniczo nie wolno nanosić żadnych warstw konserwujących na
powierzchniach, z którymi stykają się środki spożywcze.
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Czyszczenie i pielęgnacja
Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących czyszczenia i
pielęgnacji:
Jak tylko się da, unikać brudu i wilgoci.
Intensywność bądź częstość czyszczenia istotnie zależą od stopnia
zanieczyszczenia i określonej pory roku. Gdy brud jest przejmowany
przed wejściem do pomieszczenia, powłoka posadzkowa nie jest
naruszana ani zabrudzana - dzięki temu wzrasta jej trwałość i maleją
koszty czyszczenia. By do minimum zredukować ilość zanieczyszczeń,
trzeba przewidzieć na wejściu "strefy przejęcia brudu" (wycieraczki).
Dla utrzymania dobrego stanu powłoki posadzkowej zaleca się pod nogi
krzeseł i stołów podłożyć podkładki filcowe. Meble i inne przedmioty
wyposażenia ustawiać ostrożnie, by uniknąć zadrapań i chronić
narożniki - w żadnym wypadku nie przesuwać ich po powierzchni, a
jedynie przenosić. Przy korzystaniu z krzeseł na kółkach (np. fotele
biurowe) stosować tylko kółka gumowe.
Czyszczenie po
zakończeniu prac
budowlanych
Czyszczenie gruntowne,
usunięcie zanieczyszczeń
bądź dyspersje
samopołyskowe

Systemy powłok posadzkowych - gładkie powierzchnie na bazie
żywicy epoksydowej/żywicy poliuretanowej/wodnej żywicy
epoksydowej
Środek do czyszczenia gruntownego rozprowadzić po posadzce i
pozostawić na ok. 10 minut, obrobić powierzchnię polerką
jednotarczową przy użyciu maksymalnie zielonego pada.
Resztki brudu i środka czyszczącego natychmiast zebrać odkurzaczem
przemysłowym do pracy na mokro. Przez przemycie czystą wodą
usunąć z posadzki wszystkie pozostałości roztworu czyszczącego.
Przy większych powierzchniach czyścić je fragmentami.
Produkty: Kiehl: Copex, Veroclean
Tana: TANEX primus lub QUICKSTRIP alka – roztwór maks.
20-procentowy
Środek do czyszczenia gruntownego przed zastosowaniem
sprawdzić w niewidocznym miejscu pod względem wzajemnej
tolerancji.

Czyszczenie
zachowawcze

Produkty mogą być stosowane w maszynach czyszczących na mokro i
w automatach.
Produkty:

Tana: TAWIP vioclean* (na bazie mydlanej) lub
Tana: TAWIP original (polimery wodorozcieńczalne)
Kiehl: Dopomat-brilliant, Dopomat-forte, Dopomat-secur

Stężenie użytkowe:

Tana: TAWIP vioclean 2 %
Tana: TAWIP original 0,5 %, w razie potrzeby 1 %

Alternatywnie: Tana: TANET SR 15 (czyszczenie na mokro),
Tana: TANET extreme (czyszczenie na mokro),
Tana: TAWIP innomat (czyszczenie automatem),
Tana: NOWA FLA 710 S (czyszczenie przemysłowe),
Tana: TANET karacho (uniwersalny środek czyszczący bez
związków powierzchniowo czynnych i fosforanów)
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Pierwsza
konserwacja/konserwacja
po gruntownym
czyszczeniu

Po gruntownym czyszczeniu powłokę posadzkową można konserwować
twardą dyspersją o wysokim połysku (producent Tana: LONGLIFE
polish/LONGLIFE hospital lub producent Kiehl: Ceradur, Trend, Verodursatina) lub miękką, łatwą w stosowaniu dyspersją (Tana: LONGLIFE B
250).
Dwukrotnie nanieść cienką warstwę dyspersji polimerowej. Między tymi
operacjami bezwzględnie zachować czas wystarczający do wyschnięcia
pierwszej warstwy.
Dyspersja samopołyskowa jako warstwa użytkowa chroni powierzchnię
posadzki przed obciążeniem mechanicznym i ułatwia utrzymanie czystości.
Zależnie od obciążenia i natężenia ruchu pieszego konserwację przeprowadzać
w regularnych odstępach czasu.
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Czyszczenie po
zakończeniu prac
budowlanych
Czyszczenie gruntowne,
usunięcie zanieczyszczeń
bądź dyspersje
samopołyskowe

Systemy powłok posadzkowych - szorstkie powierzchnie na bazie
żywicy epoksydowej/żywicy poliuretanowej/wodnej żywicy
epoksydowej
Środek do czyszczenia gruntownego rozprowadzić po posadzce i
pozostawić na ok. 10 minut, obrobić powierzchnię polerką
jednotarczową i szczotkami bądź walcami szczotkowymi. Resztki brudu i
środka czyszczącego natychmiast zebrać odkurzaczem przemysłowym
do pracy na mokro. Przez przemycie czystą wodą usunąć z posadzki
wszystkie pozostałości roztworu czyszczącego.
Przy większych powierzchniach czyścić je fragmentami.
Produkty: Tana: TANEX primus lub QUICKSTRIP alka – roztwór maks.
20-procentowy
Kiehl: Copex, Veroclean
Środek do czyszczenia gruntownego przed zastosowaniem
sprawdzić w niewidocznym miejscu pod względem wzajemnej
tolerancji.

Czyszczenie
zachowawcze

Produkty mogą być stosowane w maszynach czyszczących na mokro i
w automatach.
Produkty:

Tana: TANET karacho, uniwersalny środek
czyszczący (bez związków powierzchniowo czynnych i
fosforanów)
Tana: NOWA FLA 710 S, czyszczenie przemysłowe
lub
Kiehl: Dopomat-brilliant, Dopomat-forte, Dopomatsecur

Stężenie użytkowe:

1 % - maks. 20 %

Alternatywnie: Tana: TAWIP vioclean 2 % i
Tana: TAWIP innomat 1 - 2 %
Pierwsza
Ze względu na chropowatą powierzchnię taka konserwacja nie jest
konserwacja/konserwacja możliwa. Pogorszyłaby ona właściwości przeciwpoślizgowe powłoki.
po gruntownym
czyszczeniu
Częstości tego typu operacji czyszczenia nie da się z góry określić,
ponieważ zależy ona głównie od sposobu użytkowania obiektu.
Regularne czyszczenie przyczynia się jednak do utrzymania powłoki
posadzkowej w należytym stanie.
Generalnie przed konserwacją wykonać próbę.
Zaleca się skorzystać z kompetentnej porady w miejscu zastosowania,
której chętnie udzieli przedstawiciel handlowy producenta środka
czyszczącego.
Do naszych powłok posadzkowych zalecamy stosowanie środków
czyszczących następujących firm:
TANA-Chemie
Rheinallee 96
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55120 Mainz
Telefon: 0 6131/964-03
Telefax: 0 6131/964-2414
Email: info@tana.de
Internet: www.wmprof.com
Johannes Kiehl KG
Robert-Bosch-Str. 9
85235 Odelzhausen
Telefon:08134/93050
Email: info@kiel-group.com
www.kiel-group.com

Przestrzegać informacji technicznych producenta środka czyszczącego.
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1.14

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji
1.14.3

Powłoki posadzkowe DISBON na
parkingach wielopoziomowych
Ogólnie
Powłoki posadzkowe na parkingach wielopoziomowych muszą być
ponadto bardzo wytrzymałe mechanicznie i z wystarczającą rezerwą
odporne na zużycie, gdyż podczas ruchu samochodowego na powłoki
oddziałują duże siły ścierające i ścinające. Przywleczone duże
zanieczyszczenia (np. okruchy skalne) silnie ścierają posadzkę. Jej
szorstka powierzchnia zwiększa nie tylko odporność na ślizganie się
użytkowników w zimnej i wilgotnej porze roku, lecz także
bezpieczeństwo jazdy. Od powłoki oczekuje się ładnego wyglądu i
wysokiej trwałości.

Czyszczenie i pielęgnacja
Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących czyszczenia i
pielęgnacji:
Jak tylko się da, unikać brudu i wilgoci.
Intensywność bądź częstość czyszczenia istotnie zależą od stopnia
zanieczyszczenia i określonej pory roku. Gdy brud jest przejmowany
przed wejściem do pomieszczenia, powłoka posadzkowa nie jest
naruszana ani zabrudzana - dzięki temu wzrasta jej trwałość i maleją
koszty czyszczenia. By do minimum zredukować ilość zanieczyszczeń,
trzeba przewidzieć na wejściu "strefy przejęcia brudu" (wycieraczki).
Czyszczenie po
zakończeniu prac
budowlanych
Czyszczenie gruntowne,
usunięcie zanieczyszczeń
bądź dyspersje
samopołyskowe

Systemy powłok posadzkowych na parkingach wielopoziomowych
- szorstkie powierzchnie na bazie żywicy epoksydowej/żywicy
poliuretanowej
Środek do czyszczenia gruntownego rozprowadzić po posadzce i
pozostawić na ok. 10 minut, obrobić powierzchnię maszyną czyszczącą
i szczotkami bądź walcami szczotkowymi. Resztki brudu i środka
czyszczącego natychmiast zebrać odkurzaczem przemysłowym do
pracy na mokro. Przez przemycie czystą wodą usunąć z posadzki
wszystkie pozostałości roztworu czyszczącego.
Przy większych powierzchniach czyścić je fragmentami.
Produkty: Tana: TANEX primus lub tana QUICKSTRIP alka – roztwór
maks. 20-procentowy
Kiehl: Copex, Veroclean, Li-ex
Środek do czyszczenia gruntownego przed zastosowaniem
sprawdzić w niewidocznym miejscu pod względem wzajemnej
tolerancji.
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Czyszczenie
zachowawcze

Produkty mogą być stosowane w maszynach czyszczących na mokro i
w automatach.
Produkty:

Tana: TANET karacho (uniwersalny środek czyszczący bez
związków powierzchniowo czynnych i fosforanów)
lub NOWA FLA 710 S (czyszczenie przemysłowe) lub
Kiehl: Dopomat-forte, Dopomat-secur, Dopomat-brilliant

Stężenie użytkowe:

11 % - maks. 20 %

Produkty nadają się do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych.
Pierwsza
Ze względu na chropowatą powierzchnię taka konserwacja nie jest
konserwacja/konserwacja możliwa. Pogorszyłaby ona właściwości przeciwpoślizgowe systemu.
po gruntownym
czyszczeniu
Częstości tego typu operacji czyszczenia nie da się z góry określić,
ponieważ zależy ona głównie od sposobu użytkowania obiektu.
Regularne czyszczenie przyczynia się jednak do utrzymania powłoki
posadzkowej w należytym stanie.
Generalnie przed konserwacją wykonać próbę.
Zaleca się skorzystać z kompetentnej porady w miejscu zastosowania,
której chętnie udzieli przedstawiciel handlowy producenta środka
czyszczącego.
Do naszych powłok posadzkowych zalecamy stosowanie środków
czyszczących następujących firm:
TANA-Chemie
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon: 0 6131/964-03
Telefax: 0 6131/964-2414
Email: info@tana.de
Internet: www.wmprof.com
Johannes Kiehl KG
Robert-Bosch-Str. 9
85235 Odelzhausen
Telefon:08134/93050
Email: info@kiel-group.com
www.kiel-group.com

Przestrzegać informacji technicznych producenta środka czyszczącego.
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