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Komercyjne wykładziny podłogowe 

z zabezpieczeniem powierzchni PUR+ 

Nerok 

Podana wyżej wykładzina podłogowa posiada fabryczne zabezpieczenie powierzchni PUR+. 

To zabezpieczenie powierzchni PUR+ ma następujące zalety: 

• ochrona wykładziny przez cały okres użytkowania 
• brak konieczności przeprowadzania konserwacji wstępnej 
• ułatwienie codziennego czyszczenia 
• odporność na niefarbujące, zawierające alkohol środki do dezynfekcji rąk 

CZYSZCZENIE NA ZAKOŃCZENIE BUDOWY 

Usunąć kurz, a następnie – w zależności od stopnia zanieczyszczenia – albo: 

• przetrzeć mopem na mokro z dodatkiem neutralnego detergentu / środka pielęgnacyjnego do 
podłóg, albo 

• wykonać czyszczenie na mokro maszyną jednotarczową z czerwonym padem i neutralnym 
detergentem / środkiem do pielęgnacji podłóg 

KONSERWACJA WSTĘPNA 

Dodatkowa konserwacja wstępna przy użyciu dyspersji polimerowych lub emulsji 
samonabłyszczających nie jest wymagana. 

CZYSZCZENIE CODZIENNE 

Codzienne usuwanie luźno przylegających zanieczyszczeń i kurzu poprzez wycieranie wilgotną 
szmatką. Do usunięcia mocno przywierającego brudu konieczne jest czyszczenie na mokro lub 
czyszczenie automatyczną maszyną czyszczącą z neutralnym środkiem czyszczącym lub środkiem 
pielęgnacyjnym za pomocą czerwonego pada. 

CZYSZCZENIE POŚREDNIE 

Jeśli bieżące czyszczenie codzienne nie przyniesie pożądanego efektu, można wykonać czyszczenie 
maszynowe przy użyciu neutralnego detergentu, środka czyszczącego zawierającego alkohol i 
maksymalnie czerwonego pada. 

CZYSZCZENIE DOGŁĘBNE 

Czyszczenie dogłębne nie jest ogólnie konieczne. 
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DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 

Wykładziny podłogowe wymienione w tej instrukcji są odporne na środki do dezynfekcji powierzchni 
zgodnie z listą VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e. V – niemieckie Stowarzyszenie Higieny 
Stosowanej) oraz listą RKI (Instytut Roberta Kocha). 

Kompatybilność środków do dezynfekcji powierzchni i detergentów musi zostać potwierdzona przez 
odpowiedniego producenta. 

Środki do dezynfekcji ran i skóry zawierające substancje barwiące, takie jak jod itp., mogą powodować 
plamy na wszystkich elastycznych wykładzinach podłogowych. 

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

▪ Wystarczająco duże strefy czyszczące, pokryte warstwą winylu zapobiegają przedostawaniu 
się brudu i wilgoci oraz ograniczają wnikanie brudu nawet o 80%. Powinny one mieć długość co 
najmniej 4–6 kroków lub około 5 metrów bieżących. Należy je regularnie czyścić. 

▪ Środki przeciwstarzeniowe w określonych rodzajach gumy zostawiają trwałe brązowawe 
przebarwienia spowodowane stykiem z gumą. Należy używać jasnych, niebarwiących rodzajów 
gumy, winylu lub polietylenu. 

▪ Środki barwiące (np. farby do włosów), rdzewiejące metalowe wiadra i donice z terakoty 
również mogą powodować plamy, których nie da się usunąć. 

▪ Należy stosować wyłącznie kółka do mebli i krzeseł zgodne z normą DIN EN 12529, typ W, 
podwójne kółka skrętne. 

▪ W obszarze kółek do krzeseł zaleca się, w zależności od obciążenia, stosowanie maty 
ochronnej. 

▪ Powierzchnie ustawienia ciężkich mebli należy w razie potrzeby powiększyć za pomocą płyt 
rozkładu nacisku, aby uniknąć niepożądanych odcisków i uszkodzeń. 

▪ Powierzchnie styku krzesła i ślizgaczy meblowych należy zabezpieczyć odpowiednimi 
elementami ochronnymi. Powinny one mieć zaokrąglone krawędzie i przylegać płasko, np. 
„magiGLIDETM” firmy Magiglide Deutschland e.K, www.magiglide-shop.de lub 
„Floorcare-Schongleiter” firmy VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. 
Wszystkie elementy ochronne należy regularnie czyścić i w razie potrzeby wymieniać. Ważne 
jest utrzymanie w czystości podłoża pod ślizgaczami, aby zapobiec powstawaniu rys na 
wykładzinie podłogowej. 

▪ Do zakrycia wykładziny, np. podczas prac remontowych, używać tylko odpowiednich 
materiałów (np. folii PE). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.magiglide-shop.de/
http://www.vs-moebel.de/
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WSKAZÓWKI OGÓLNE 

▪ Ogólnie rzecz biorąc, nakładanie powłok zmienia strukturę powierzchni, a tym samym 
odporność na poślizg. 

▪ W służbie zdrowia należy stosować środki konserwujące odporne na działanie środków do 
dezynfekcji rąk. 

▪ Zastosowanie środków do pielęgnacji podłóg w czyszczeniu codziennym pozwala – ze względu 
na ich działanie pielęgnacyjne – na wydłużenie odstępów czasowych między kolejnymi 
czyszczeniami. 

▪ Szare mydło może spowodować nieodwracalne zżółknięcie powierzchni wykładziny. 

▪ Należy zwrócić uwagę na to, aby stosować tylko detergenty jednego producenta, ponieważ te 
produkty są do siebie dopasowane i nie wpływają negatywnie na swoje działanie. 

▪ Należy przestrzegać zaleceń producenta. 

▪ Środki do dezynfekcji powierzchni mogą – ze względu na ich skład – powodować zmiany koloru 
na powierzchni wykładziny podłogowej. Dokładniejszych informacji na ten temat udzieli 
odpowiedni producent. 

▪ Działania związane z czyszczeniem, które nie są dopasowane do obiektu, mogą prowadzić – ze 
względu na zwiększoną ilość brudu – do zagrożeń dla higieny oraz niebezpieczeństwa 
poślizgnięcia się. Pogarsza się wygląd i obniża wartość. Działania związane z czyszczeniem i 
pielęgnacją należy wykonywać według uznanych zasad czyszczenia budynków. Należy 
stosować i uwzględniać możliwości obecnej techniki. 

▪ Jasne i jednobarwne wykładziny podłogowe mogą wiązać się z większymi nakładami na 
czyszczenie. 

 

 

 

 

 

 

Informacja: Wraz z pojawieniem się tego wydania wszystkie dotychczasowe wersje tracą 
ważność. 


