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Narzędzia do zamiatania na mokro 
Mop elastyczny – najlepiej z jednorazowym padem 
antystatycznym lub wstępnie zwilżonym detergentem  

Narzędzia do mycia ręcznego 
Mop z mikrofibry lub jednorazowy pad do mopa 

 

Narzędzia do czyszczenia mechanicznego 
Czyszczarka automatyczna, czyszczarka obrotowa 
lub maszyna jednoszczotkowa  

Narzędzia do czyszczenia parowego 
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Pad do polerowania posadzki 
Pady kolorowe marki 3M (lub ich odpowiedniki 
innych marek)  

Czerwony prostokątny pad 3M (lub jego 
odpowiednik innej marki) lub pad prostokątny 
z melaminy 
Nadaje się do użytku również bez oprawki i kija 
teleskopowego 

 
 Potrzebne narzędzia Detergenty Metody czyszczenia 

 
 
 
 
Czyszczenie mechaniczne 
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lub 

 
Detergent zasadowy 

• Zamiatanie / przecieranie na mokro 
• Mycie mechaniczne przy  
150–300 obr./min (z funkcją 

zbierania wody)      
w 

przypadku 
zabrudzenia 

 
 

  

Pad melaminowy 
do usuwania 
ciężkich zabrudzeń 

Woda (bez detergentów) 
• Zamiatanie / przecieranie na mokro 

• Mycie mechaniczne padem melaminowym 
z prędkością 150–300 obr./min (z funkcją 

zbierania wody) 

 
Mycie ręczne 

 
 

 
   

Detergent obojętny / środek 
dezynfekujący (w razie 

potrzeby jodełkę)(1) 

• Zamiatanie / przecieranie na mokro 
• Mycie ręczne płaskim mopem 

• Spłukiwanie 

Czyszczenie mechaniczne 

 
+ 

  
lub 

 Detergent obojętny 
• Zamiatanie / przecieranie na mokro 

• Mycie mechaniczne przy  
300–450 obr./min (z funkcją 

zbierania wody)      Jasno-
zielony 

 
      • Czyszczenie parowe 

Czyszczenie ręczne 
 

 
 

   Detergent zasadowy 
• Zamiatanie / przecieranie na mokro 

• Czyszczenie ręczne czerwonym 
prostokątnym padem 

• Spłukiwanie czystą wodą 

 
     Woda (lub detergent 

obojętny) 

• Zamiatanie / przecieranie na mokro 
• Czyszczenie ręczne prostokątnym 

padem z melaminy 
• Spłukiwanie czystą wodą 

Czyszczenie mechaniczne 

 
+ 

  
lub 

 Detergent zasadowy 
• Zamiatanie / przecieranie na mokro 

• Mycie mechaniczne przy  
150–300 obr./min (z funkcją 

zbierania wody)      Jasno-
zielony 

 
+ 

  
Pad z melaminy Woda (lub detergent 

obojętny) 

• Zamiatanie / przecieranie na mokro 
• Mycie mechaniczne padem melaminowym 

z prędkością 150–300 obr./min (z funkcją 
zbierania wody) 

(1) W miejscach, w których dezynfekcja ma kluczowe znaczenie (np. sale operacyjne, pomieszczenia szpitalne itd.) 
należy używać na zmianę detergentu obojętnego i detergentu dezynfekującego bez amin. 
Pad z melaminy: 3M Scotch Brite, Tampel, itp. 

  

PIELĘGNACJA POSADZEK NIEJEDORODNYCH 
PREMIUM / TARALAY / TARASAFE 

LUB 

LUB 

LUB 

Pierwsze użycie 

Codzienne czyszczenie 

Gruntowne czyszczenie 

Wykaz wybranych zalecanych środków od wiodących producentów: 
KIEHL: Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, Dopomat 
Intenso** TANA: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, 
Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex 
Trophy** 

ECOLAB: Brial Clean S* 
ROCHEX: Polystar*, Roctonic** 
BUZIL: HC 43** 
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger** 
DIVERSEY: Asset* 

DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (green)*, 
Goldreif (blue)*,Linorein**, D1 Neu** 
LABORATOIRE ANIOS: Aniosurf ND 
Premium*** 

Detergent dezynfekujący obojętny* / zasadowy** /niezawierający amin*** 
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 Pierwsze czyszczenie: Nie wolno czyścić padami/tarczami czarnymi, chemicznymi preparatami do usuwania 
podłóg, polerować na sucho, polerować tarczami, impregnatami ani w żaden inny sposób mogący uszkodzić 
powłokę ochronną Evercare™. Metody czyszczenia posadzek inne niż podane powyżej grożą spadkiem 
przyczepności i odporności na plamy i zarysowania. 

 Codzienne czyszczenie: Czyszczenie mechaniczne jest najskuteczniejsze. Tam, gdzie nie jest możliwe, zaleca 
się ręczną pielęgnację codzienną (mopem płaskim z mikrofibry), na przemian z czyszczeniem mechanicznym, jeśli 
da się je wykonać. Mycie mokrym mopem może wymagać częstszego czyszczenia gruntownego. 

 Gruntowne czyszczenie: Należy je prowadzić gdy brud tworzy powłokę, złogi lub jest wyraźnie widoczny po 
lekkim zarysowaniu posadzki. Częstotliwość gruntownego czyszczenia zależy od natężenia i rodzaju codziennego 
obciążenia posadzki ruchem. 

 Nie wolno używać tarcz/padów z melaminy (tj. 3M Scotch Brite lub ich odpowiednika) suchych i bez wody. 
Po wyczyszczeniu podłogi należy pad zdjąć z maszyny i suszyć pionowo. 

 
 

 W miejscach, w których dezynfekcja ma kluczowe znaczenie (np. sale operacyjne, pomieszczenia szpitalne itd.) 
należy używać na zmianę detergentu obojętnego i detergentu dezynfekującego bez amin. 

 W celu zapewnienia najlepszych rezultatów pod względem higieny i wyglądu firma Gerflor zaleca stosowanie 
wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania (całkowite rozprowadzenie 
i czyszczenie całej powierzchni podłogi). 

 Zawsze przestrzegaj instrukcji wydanej przez producenta preparatu czyszczącego. 

 Gerflor może doradzić dobór urządzeń i metod ich stosowania do potrzeb użytkownika posadzki. Jeśli zachodzi 
konieczność zmiany procedur czyszczenia, prosimy bezzwłocznie o kontakt przeanalizujemy i wybierzemy 
najlepszą metodę czyszczenia posadzek w sposób nienaruszający gwarancji. 

 Wycieraczki przy wejściach do obiektu ograniczają wnoszenie brudu, zanieczyszczeń mechanicznych i 
wilgoci z zewnątrz, co pozwoli ograniczyć częstotliwość czyszczenia doraźnego, a także zachować 
estetykę posadzki na dłuższy czas. Wycieraczki powinny liczyć co najmniej 7 metrów długości i mieć trzy różne 
poziomy skuteczności (tj. wycieraczki do czyszczenia zgrubnego, umiarkowanego i doczyszczania). Wycieraczki 
wyłapują w strefie wejściowej te zanieczyszczenia, które grożą zarysowaniem podłogi i ścieraniem jej, a także 
narastaniem brudu przy wejściach – pozwolą chronić estetyczny wygląd posadzek. 

 Należy używać urządzeń i mebli o kółkach samonastawnych z miękką powierzchnią które chronią posadzkę 
przed zniszczeniem od zanieczyszczeń mechanicznych, ułatwiając również jej czyszczenie. 

 Nóżki mebli należy zabezpieczyć stopkami lub podkładkami filcowymi, które nie rysują posadzki. W przypadku 
krzeseł o ramie giętej, podkładki ochronne mocowane śrubami mogą uszkodzić posadzkę w razie poluzowania się 
śruby i odsłonięcia ostrych krawędzi otworów pod śruby. Nie wolno używać gumowych nakładek ochronnych 
na nogi krzeseł: mogą reagować chemicznie z posadką, pozostawiając na niej nieusuwalne ślady. 

 Zarysowania: Gerflor oferuje szereg porad dotyczących pielęgnacji posadzek zarysowanych – lekko lub bardziej 
widocznie. Prosimy o kontakt z Gerflor – zasugerujemy najlepsze techniki pielęgnacji, pozwalające zachować 
gwarancję udzieloną na posadzkę. 

 Częstotliwością czyszczenia zależy od intensywności zabrudzeń i wilgotności posadzki, jej koloru i desenia, 
a także materiałów i technik służących do pielęgnacji. Skuteczny program sprzątania posadzek powinien opierać 
się na powyższych czynnikach i wskazywać właściwą częstotliwość czyszczenia posadzek, urządzenia i techniki 
do tego służące, a także ich dobór do rodzaju pomieszczeń w obiekcie. 

 Tam, gdzie konieczne jest czyszczenie ręczne lub okazjonalne sprzątanie wybranych części posadzki, najlepiej 
sprawdzi się mop płaski z jednorazowym (lub przeznaczonym do użytku tylko przez kilka razy) padem z mikrofibry. 
Mopy sznurkowe usuwają brud z powierzchni posadzki gorzej niż mop z mikrofibry. Wielokrotne maczanie mopa 
w coraz brudniejszej wodzie nie służy skuczeczności – powoduje po prostu nanoszenie coraz większej ilości brudu 
na posadkę, zwłaszcza wzdłuż jej krawędzi i w narożnikach, a także na jej częściach niedostępnych dla 
szorowarek automatycznych. 

  

PORADY DOTYCZĄCE 
SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI POSADZEK 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

 

• Nie wolno używać tarcz ściernych ani metod, które mogą uszkodzić warstwę wykończeniową 
podłogi (np. środków żrących, rozpuszczalników itd.). 

• Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł i innych mebli). Należy używać 
nakładek (stopek) z PCW lub polietylenu. 

 

USUWANIE PLAM PODCZAS ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH 

Usuwanie plam z farby 
• Nie czyścić narzędziami do szorowania / ścierania (np. gąbkami Scotch Brite, drapakami do szorowania, wełną 

stalową itp.). 
• Wolno używać rozpuszczalników do farb o znanym działaniu na podłoże. Jeżeli działanie rozpuszczalnika nie 

jest znane, należy sprawdzić je rozpoczynając od rozpuszczalników analogicznych do Essence C, benzyny 
lakierniczej itd., przed próbą z agresywniejszymi rozpuszczalnikami i zmywaczami, np. Taraclean w aerozolu). 
Jeżeli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę. 

• Należy dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika. 

Krople farby 
Wymrażacz w aerozolu bardzo dobrze usuwa punktowe, zwarte krople farby z podłoża (wymrażacze takie można 
nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece). 

Ślady kleju 
• Świeże plamy z kleju akrylowego (< 1 miesiąc) 

Nanieść wodny roztwór detergentu do usuwania plam, pozostawić na plamie, aż ją rozmiękczy, a następnie 
wymyć podłogę mechanicznie i spłukać ją. 

• Wyschłe plamy z kleju akrylowego (> 1 miesiąc) 
Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Należy dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę do czysta 
po użyciu rozpuszczalnika. 

• Ślady klejów rozpuszczalnikowych 
Usuwać silnym rozpuszczalnikiem (np. Taraclean w aerozolu). Jeśli plamy po kleju są uporczywe, nie należy 
usuwać ich na siłę (ślady kleju polimerów usieciowanych, odpornych na rozpuszczalniki, bywają bardzo 
uporczywe). 

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM 

Rdza 
Usuwać odrdzewiaczem lub kwasem szczawiowym. Dokładnie spłukać. 

Tłuszcz spożywczy / tusze z piór i długopisów / flamastry / ciężkie 
smary (smoliste) 
Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Przetrzeć zabrudzenie nierozcieńczonym preparatem 
i spłukać obficie wodą do czysta. 

Ślady gumy / podeszew butów 
Nanieść detergent zasadowy (np. Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić na 5 minut. Wyszorować. 

Guma do żucia 
Utwardzić gumę preparatem do wymrażania, po czym usunąć plastikową łopatką (wymrażacze takie można nabyć 
w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece). 

USUWANIE PLAM 
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