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  INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN PVC 

 
Jest to warunek utrzymania otrzymanej Wieloletniej Gwarancji na nawierzchnię! 

Uwaga: dotyczy podłóg, które zostały zabezpieczone właściwą powłoką ochroną PU 
  

 

 
 

A. Usuwanie codziennych zabrudzeń  
 
1. produkt PU Środek do Codziennej Pielęgnacji wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – 
otrzymujemy roztwór gotowy do użycia 
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji 
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu 
4. zanurzyć Mop, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion 
5. wypłukać Mop, dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni, na którą naniesiony 
został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie 
wykonywać ruchów tzw. ósemek 
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi 
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3. 
 

Używając maszyn szorująco-zbierających należy uwzględnić instrukcję obsługi urządzenia wydaną 

przez jego producenta!  

 

B. usuwanie dużych zabrudzeń z codziennego użytkowania  
 
1. produkt Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od 
wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia 
2. zanurzyć Mop w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion 
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster z 
zielonym padem  
4. usunąć zabrudzenia Mopem wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać 
zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek 
5. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi 
6. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego –przygotować kolejny wg pkt. 1 
 
Używając maszyn szorująco-zbierających należy uwzględnić instrukcję obsługi urządzenia wydaną 

przez jego producenta!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       SpeedFloor.pl Sp. z o.o.  

            ul. Przyjaźni 105/1, 53-030 Wrocław  

        NIP: 897-188-08-87  Regon 386 522 498 

        tel. kom.  +48 664 483 453  tel. kom +48 537 509 15 

   
_________________________________________________________________________________________            

 
 

    __________________________________________________________________________________________            
 

    www.speedfloor.pl     e-mail: biuro@speedfloor.pl          k.kruk@speedfloor.pl 

 
Przydatne produkty:            Przydatne narzędzia: 

 

  Środek do codziennej pielęgnacji                  Mop bawełniany  

   Środek do czyszczenia zasadniczego            Zestaw do szorowania  
 
 
OPIS PRODUKTÓW  
 

1. PU środek do codziennej pielęgnacji 

Aktywny środek usuwający brud oraz pozostałości po tłuszczach do codziennego mycia wykładzin 
PVC, LVT, zabezpieczonych powłoką ochronną PU Siegel lub poliuretanem. Produkt skomponowany 
na bazie poliuretanu. Bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie 
pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi. 

- pH 9.5 
- wydajność: 1itr = 1 000 m2 
- dostępność w opakowaniach 0,75L/5L  
- sposób mycia: ręcznie lub maszynowo 
 

2. PU środek do codziennej pielęgnacji 

Czyści bardzo duże zabrudzenia w tym kleje montażowe, zabrudzenia pobudowlane i poremontowe. 
Nie usuwa powłok zabezpieczających z powierzchni czyszczonych. Doskonale czyści płytki podłogowe 
i gresowe. Doczyszcza zagłębienia i fugi. Produkt do czyszczenia powierzchni PCW, linoleum, kauczuk, 
płytki ceramiczne, epoksyd, poliuretan itp. 
 

- pH 8,5 
- wydajność: 1 litr = 250-500 m2 

- dostępność w opakowaniach 0,75L/5L  
- sposób mycia: ręcznie lub maszynowo 
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