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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZINY PVC PO INSTALACJI 
ORAZ PO PRACACH REMONTOWO-BUDOWLANYCH 

 
Warunek 6-miesiecznej gwarancji na trwałość nawierzchni.   

Czynności te mogą być również pierwszym etapem uzyskania Wieloletniej 
Gwarancji na Nawierzchnię! 

 
Uwaga: stosować, gdy podłoga wcześniej nie była myta produktami 
zawierającymi tzw. pielęgnaty, nabłyszczacze lub inne środki konserwujące 
określane na etykietach produktów do mycia hasłami „myje, pielęgnuje i 
nabłyszcza” lub „myje i pielęgnuje” itp. 
 

 

1. Czyszczenie zasadnicze: 

a) Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 rozcieńczyć w zimnej wodzie  

w stosunku 1:10 ( do max.  1:5 ) zależnie od ilości zabrudzeń  

b) roztwór nanieść na podłogę przy pomocy nie odciśniętego mopa – zanurzyć mop w roztworze, 

nanieść na powierzchnie podłogi i pozostawić na podłodze ok. 10 min. 

c) po ok. 10 min. wyszorować powierzchnię podłogi używając zielony pad zamontowany przy 

pomocy trzymaka padów do jednotarczowej maszyny o 150 obr/min - powierzchnia 

wykładziny musi pozostawać mokra; 

d) czyszczenie ręczne przeprowadzić przy pomocy ręcznego zestawu do czyszczenia z 

zamontowanym zielonym elementem szorującym; 

e) usunąć zabrudzenie przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro z ekstrakcją, aby 

prowadzić jednocześnie usuwanie zabrudzeń i płukanie powierzchni – działanie takie pozwoli 

dokładnie usunąć rozpuszczone zabrudzenia oraz zneutralizować powierzchnie podłogi  

f) jeżeli nie dysponujemy odkurzaczem do pracy na mokro z ekstrakcją zabrudzenia można 

usuwać mopem, należy jednak mieć na uwadze, aby jednocześnie prowadzić płukanie 

podłogi czystą wodą 

g) pozostawić do wyschnięcia  

h) po wyschnięciu, w zimnej wodzie rozcieńczyć PU Środek do Codziennej Pielęgnacji w 

stosunku 1:10 wlewając produktu do wody;  

i) zanurzyć mop w roztworze, lekko wycisnąć i nanieść preparat na powierzchnię całej podłogi 

powtarzając tę czynność;  

j) pozostawić do wyschnięcia. 
 

2. Usuwanie plam: 

a) nanieść niewielką ilość odplamiacza Elatex na plamę; 

b) po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem 

papierowym; 

c) odplamioną powierzchnię umyć czystą wodą. 

 
Tak przygotowana i zabezpieczona podłoga otrzymuje półroczną ( 6 m-cy ) Gwarancję 
na Nawierzchnię. Po upływie tego okresu stan posadzki powinien być poddany ocenie      
i uzgodnieniu dalszego sposobu jej użytkowania i czyszczenia.  
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Możliwe jest wówczas również podjęcie decyzji zmierzających do uzyskania przez 
Inwestora Wieloletniej Gwarancji na nawierzchnię zgodnie z jej warunkami określonymi 
w warunkach tej gwarancji.  
 
Każda nowo zainstalowana posadzka zabezpieczona właściwym preparatem 
poliuretanowym może od razu uzyskać Wieloletnia Gwarancję na Nawierzchnię. 
Czynności jakie należy wykonać w takiej sytuacji opisane są w osobnej instrukcji, a ich 
wykonanie realizuje wyłącznie przeszkolony instalator posadzki.    
 
 
Przydatne produkty:                                             Przydatne urządzenia: 
 

                                                     Mop do mycia codziennego    

 

                                                                    
          
 
 

OPIS PRODUKTÓW 
 

1. Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 – czyści bardzo duże zabrudzenia  
(w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej; doskonale czyści 
płytki podłogowe. 
- pH = 8,5 
-    wydajność 1 l = 250 do 1000 m2 
- produkt dostępny w opakowaniach 0,75 l i 10 l  
- sposób mycia: ręcznie lub maszynowo  

 
2. Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji - do codziennego mycia wykładzin 

poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych 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 1,00 l = 1000 m2 
-     pojemność 0,750 l, index 07150750 
- produkt dostępny w opakowaniach 0,75 l i 10 l  
- sposób mycia: ręcznie lub maszynowo  

 

 

Środek do 
Czyszczenia 
Zasadniczego R280 

Ręczny zestaw 
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