ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI - Projectline
1. INFORMACJE OGÓLNE
Dobrze zaplanowana i regularna konserwacja dostosowana do
natężenia ruchu przyczyni się do utrzymania wykładziny w
doskonałym stanie. Brak regularnej konserwacji ma negatywny
wpływ na wygląd, higienę, czystość oraz oczekiwaną długość
życia wykładziny.

6. KONSERWACJA OKRESOWA
Od czasu do czasu może zaistnieć konieczność usunięcia trudnoschodzących zabrudzeń za pomocą neutralnego detergentu lub
środka do czyszczenia PU, przestrzegając zaleceń producenta.

Powierzchnia Projectline wzmocniona jest powłoką poliuretanową
(PU), która chroni wykładzinę zwiększając jej odporność na
zabrudzenie. Ułatwia to konserwację i stanowi podstawę
regularnej konserwacji.

7. USUWANIE ŚRODKA KONSERWUJĄCEGO
Od czasu do czasu konieczne jest usunięcie warstw środka
konserwującego, np. wtedy, gdy regularna konserwacja przestaje
przynosić zadowalające efekty. Częstotliwość, z jaką należy to
robić, zależy w znacznym stopniu od natężenia ruchu i
stosowanych metod konserwacji. Wszystkie zabrudzenia i
nawarstwiony środek konserwujący należy usunąć nakładając
najpierw emulsję do usuwania środka konserwującego. Następnie
posadzkę należy wyszorować za pomocą jednotarczowego
urządzenia obrotowego (z zieloną nakładką) lub szczotki i usunąć
całkowicie szlam. Wypłucz posadzkę czystą wodą i ponownie
nałóż środek konserwujący (polerujący, lub polimerowy typu
dyspersyjnego lub do uszczelniania PU).

2. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
Już na etapie planowania budowy należy zwrócić uwagę na
minimalizację wnoszonego do budynku brudu i wody. W tym celu
zalecamy montaż pasywnych barier dla brudu w postaci
wycieraczek metalowych i pochłaniających wilgoć przy wszystkich
wejściach do budynku. Wycieraczki powinny być tak
umiejscowione, aby wejście do budynku bez przechodzenia po
nich nie było możliwe. Optymalnie powinny być one szerokie na co
najmniej sześć kroków.

Prosimy o każdorazowe przestrzeganie zaleceń producenta
środka czyszczącego.

3. CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE

WAŻNE

Po położeniu wykładziny należy przeprowadzić czyszczenie
pomontażowe, podczas którego należy usunąć wszelkie
zanieczyszczenia i pozostałości po instalacji za pomocą
neutralnego środka czyszczącego lub środka do czyszczenia PU .
W razie potrzeby powierzchnię można wypolerować urządzeniem
jednotarczowym (min. 400-600 rpm) z białą nakładką czyszczącą
lub – w przypadku powierzchni o mocno wypukłej fakturze –
miękką szczotką.

Substancje o działaniu przebarwiającym lub odbarwiającym należy
niezwłocznie usuwać z posadzki, aby uniknąć trwałego
pogorszenia jej wyglądu. W miejscach, z których usunięto tego
rodzaju substancje należy koniecznie nałożyć odporny na
zaplamianie, dwuskładnikowy środek do uszczelniania PU, nawet
w przypadku wykładzin, które już posiadają warstwę ochronną PU.

4. REGULARNA KONSERWACJA
Codziennie
Zamieć wykładzinę mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia
kurzu i luźnych zabrudzeń. W razie potrzeby przetrzyj mopem z
neutralnym środkiem czyszczącym lub środkiem do czyszczenia
PU w celu usunięcia trudno-schodzących zabrudzeń. W razie
potrzeby poleruj na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą
nakładką.
Mycie wilgotnym mopem
Dobre wyniki czyszczenia osiąga się stosując 2-etapowy system
czyszczenia mopem z wiadrem na podwójnych kółkach.
Czyszczenie środkiem w sprayu/polerowanie
Poleruj posadzkę urządzeniem obrotowym (min. 400-600 rpm) i
myj dodatkowo stosując środek czyszczący w sprayu, co zwiększy
ochronę wykładziny i poprawi jej wygląd. Stosuj miękką białą
nakładkę.

Przed oddaniem do użytku, w miejscach stosowania środków do
dezynfekcji rąk i skóry zalecamy nałożenie dodatkowego
zabezpieczenia w postaci odpowiedniego polimerowego środka
dyspersyjnego lub środka do uszczelniania PU.
Pozostałe informacje
Krzesła na kółkach powinny być wyposażone w podwójne kółka
obrotowe (miękkie). Miejsca styczności mebli ruchomych z
posadzką powinny być zabezpieczone odpowiednimi nakładami
filcowymi lub z miękkiego plastiku.
Należy upewnić się, że wybierane produkty do czyszczenia i
konserwacji są odpowiednie do stosowanych metod oraz
przestrzegać zaleceń producentów.
Więcej informacji można uzyskać w naszym Dziale Obsługi
Technicznej lub na stronie www.cavaliofloors.pl
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