
Zalecenia dotyczące 
czyszczenia i konserwacji
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W naszych przyjaznych środowisku europejskich 
fabrykach stosujemy super nowoczesne metody, które 
spełniają najwyższe wymagania ekologiczne, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie dbać o nasze otoczenie oraz 
zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników, 
natomiast nieustanna kontrola procesu produkcji 
zapewnia niezmiennie wysoki poziom jakości.

Istnieje nieustający popyt na łatwe do konserwacji 
pokrycia podłogowe, ponieważ oszczędzają one czas 
i chronią środowisko przed szkodliwymi związkami 
chemicznymi, które mogą znajdować się w środkach 
do czyszczenia i konserwacji. Produkty Moduleo i 
Itec są idealnie przystosowane do łatwej konserwacji 
i najlepiej sprawdzają się, jeśli są zainstalowane i 
czyszczone zgodnie z naszymi zaleceniami. Dokładne 
przestrzeganie tych zaleceń zapewnia możliwość 
pełnego korzystania z ułatwiających konserwację 
właściwości posadzki, które optymalizują eksploatację 
tego największego elementu użytkowego w Państwa 
obiekcie.

CZYSZCZENIE I KONSERWAC JA 
ZGODNIE Z POTRZEBAMI

W ostatnich latach obserwuje się coraz większą presję 
na obniżanie budżetów związanych z czyszczeniem i 
konserwacją obiektów, w których posadzki stanowią 
jeden z większych nakładów. To m.in. dlatego 
Moduleo i Itec opracowały wykładziny, które są 
szczególnie łatwe do czyszczenia i konserwacji. 
Nakładana w procesie produkcji warstwa ochronna 
PU sprawia, że w ciągu ich całego życia nie wymagają 
one stosowania żadnych dodatkowych środków 
ochronnych.

Szczelna warstwa ochronna PU na wykładzinach 
Moduleo i Itec zapobiega wnikaniu oraz gromadzeniu 
się brudu i wilgoci, dzięki czemu można je szybko i 
dokładnie czyścić nie stosując agresywnych środków 
czy skomplikowanych metod. Jeżeli posadzka zabrudzi 
się, należy czyścić lub konserwować tylko tam, gdzie 
jest to konieczne, ponieważ wykładziny Moduleo i 
Itec można czyścić bądź konserwować miejscowo 
nie powodując różnic w wyglądzie poszczególnych 
obszarów.

Wszystkie produkty Moduleo i Itec wykonane 
są ze starannie wyselekcjonowanych i 
sprawdzonych wysokiej jakości surowców.

Łatwe czyszczenie i 
konserwacja

Łatwe czyszczenie i konserwacja
Stosujemy różne zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji w 
zależności od segmentu rynku. 

Szczegółowe opisy znajdują się na stronach 10-14.
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W przypadku zastosowań obiektowych pierwotny 
wydatek na zakup posadzki okazuje się stanowić 
zaledwie niewielki odsetek całkowitych ponoszonych 
nakładów uwzględniających koszty eksploatacji 
w okresie 15-20 lat. Sam koszt zakupu wynosi 
średnio 10% całkowitego budżetu, natomiast koszty 
ochrony prewencyjnej to około 6%, koszty prac 
naprawczych to około 7%, a koszty codziennego i 
okresowego czyszczenie oraz okresowej konserwacji 
to odpowiednio około 42% i 35%.

Wykładziny IVC Group mogą oszczędzać do 50% 
kosztów związanych z konserwacją oraz czyszczeniem 
codziennym i maszynowym*, co stanowi około 40% 
Państwa całego budżetu na posadzkę.

*W porównaniu do linoleum i homogenicznego winylu.

Do celów porównawczych przyjęliśmy neutralny kolor i średnie zabrudzenie.

ŚREDNI CAŁKOWIT Y KOSZT POSADZKI 
W ZASTOSOWANIU OBIEKTOWYM W 
OKRESIE 20 L AT

Czyszczenie codzienne i okresowe

Okresowa konserwacja

Koszt zakupu

Prace naprawcze

Ochrona prewencyjna

Czyszczenie codzienne i okresowe

Okresowa konserwacja

Koszt zakupu

Prace naprawcze

Ochrona prewencyjna

IVC Group oszczędza do 21% 
kosztów okresowego czyszczenia 
i do 18% kosztów okresowej 
konserwacji

Dzięki wysokiej jakości warstwie PCV, która 
ułatwia czyszczenia, oszczędzają Państwo do 
40% swojego całkowitego budżetu na zakup i 
eksploatację posadzki w okresie 20 lat.
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Wykładziny Moduleo i 
Itec instalowane są na 
całym świecie w różnych 
warunkach klimatycznych 
i w obiektach o różnym 
przeznaczeniu.

Mocno obciążone 
pomieszczenia 
obiektowe:  
porady i zalecenia
WARUNKI KLIMAT YCZNE, RODZA JE 
ZASTOSOWAŃ, WYBÓR KOLORU, 
RODZA JE ZABRUDZEŃ I TEKSTURA 
POWIERZCHNI

Wykładziny Moduleo i Itec instalowane są na 
całym świecie w różnych warunkach klimatycznych 
i w obiektach o różnym przeznaczeniu. Może to 
obejmować regiony, w których jest sucho i gorąco 
albo mokro i zimno, a także prywatne mieszkania 
bądź obiekty takie jak placówki oświatowe, 
opieki zdrowotnej i detaliczne czy biura i obiekty 
przemysłowe. Wiele z tych obszarów i zastosowań 
podlega określonym wymogom związanym z 
metodami czyszczenia i konserwacji oraz stosowanymi 
do tego celu środkami.

Ponadto na widoczne na wykładzinie zabrudzenia i 
uszkodzenia w znacznym stopniu wpływają wybrany 
kolor, rodzaje zabrudzeń, struktura powierzchni oraz 
warunki zewnętrzne (m.in. strefy wycieraczek czy 
stosowanie podkładek ochronnych pod meblami). 
Dlatego też wyszczególniamy różne metody 
czyszczenia i konserwacji w odniesieniu do koloru 
wykładziny, intensywności brudzenia i planowanej 
częstotliwości czyszczenia, co przedstawiono na 
schemacie poniżej.

WARUNKI ZEWNĘTRZNE

Odpowiednia kontrola warunków 
zewnętrznych może chronić wykładzinę, co 
z kolei oszczędza czas i wydatki związane z 
jej czyszczeniem i konserwacją oraz wydłuża 
jej życie. Większość brudu wnoszona jest z 
zewnątrz na obuwiu lub kółkach, natomiast 
brud zgromadzony pod przesuwanymi 
meblami powoduje nie tylko brudzenie 
posadzki ale również jej drobne uszkodzenia 
w postaci zadrapań.

• Wycieraczki przy wejściach

Odpowiednia strefa wycieraczek może 
przechwytywać brud i zmniejszać brudzenie 
posadzki aż o 70%. Aby zapewnić jej optymalne 
funkcjonowanie, strefę tę należy regularnie czyścić 
dbając, aby włókna wycieraczek nie były posklejane 
od brudu oraz usuwając z nich piach i przyklejony brud 
(np. gumę do żucia za pomocą środka do usuwania 
gumy do żucia). Wycieraczki należy również okresowo 
wymieniać.

• Podkładki ochronne pod meble

Dobre podkładki ochronne mają odpowiednio dużą 
powierzchnię, mogą posiadać zawias zapewniający 
równomierne przyleganie pomiędzy danym meblem a 
posadzką oraz są wykonane z niechłonnego materiału 
zapobiegającego wnikaniu wilgoci i brudu.

• Kolor wpływa na częstotliwość czyszczenia

Im ciemniejszy kolor tym mniej zabrudzeń widocznych 
na posadzce i tym rzadsza konieczność czyszczenia. Im 
jaśniejszy kolor tym więcej zabrudzeń widocznych na 
posadzce i tym częstsza konieczność czyszczenia.

LESS SOILING MORE SOILING

Niska częstotliwość 
czyszczenia

Wysoka częstotliwość 
czyszczenia

WIĘCEJ ZABRUDZEŃMNIEJ ZABRUDZEŃ
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Sposoby 
czyszczenia i 
konserwacji 

REGUL ARNE CZYSZCZENIE ZGODNIE 
Z POTRZEBAMI DL A KAŻDEGO 
STOPNIA ZABRUDZENIA

Metody stosowane z częstotliwością raz/klika razy na 
tydzień/miesiąc.

• Ścieranie kurzu, zamiatanie lub odkurzanie

 Ścieranie kurzu

 Zetrzyj kurz i drobne luźne zabrudzenia za 
pomocą mopa do kurzu lub miotełki do kurzu z 
mikrowłókien, następnie zbierz za pomocą miotełki 
i szufelki.

 Zamiatanie (dobra metoda przy większej ilości 
luźnych zabrudzeń i piachu)

 Zamieć drobne luźne zabrudzenia i piach za 
pomocą miękkiej miotły, następnie zbierz za 
pomocą miotełki i szufelki.

 Odkurzanie (dobra metoda przy dużej ilości luźnych 
zabrudzeń w pomieszczeniach umeblowanych)
Zetrzyj kurz i drobne luźne zabrudzenia 
profesjonalnym odkurzaczem ze szczotką do 
podłogi.

• Usuwanie plam/smug

 Usuwaj miejscowe plamy za pomocą szmatki, 
ręcznej nakładki czyszczącej, mopa z mikrowłókien 
lub tradycyjnej szmaty do podłogi oraz wody i 
neutralnego środka czyszczącego. W przypadku 
uporczywych plam, np. z kleju, farby, tuszu lub 
zatarć obuwiem bądź kółkami mebli, na naszej 
stronie internetowej podajemy konkretne porady 
dotyczące określonych rodzajów plam.

• Czyszczenie na wilgotno mopem

 Czyść posadzkę płaskim mopem lub dobrze 
wykręconą tradycyjną szmatą do podłogi najlepiej 
w połączeniu z neutralnym środkiem czyszczącym. 
Pozostaw powierzchnię możliwie jak najbardziej 
suchą, aby zapobiec ponownemu zabrudzeniu lub 
przenoszeniu się brudu.

• Intensywne czyszczenie mopem

 Czyść mocno zabrudzoną posadzkę za pomocą 
mopa i podwójnego wiadra oraz neutralnego lub 
przemysłowego środka czyszczącego. Rozprowadź 
odpowiednią ilość wody z roztworem środka 
czyszczącego na posadzce, aby odmoczyć 
zaschnięty brud. Naciskaj na mop zapewniając 
odpowiednie tarcie do usunięcia plam. Zbierz 
brudny roztwór mopem lub odkurzaczem wodnym. 
Przemyj jeszcze raz lub dwa podłogę czystą wodą 
aż do usunięcia całego pozostałego brudu/środka 
czyszczącego. Ostatnią czynność wykonaj stosując 
jak najmniej wody (wilgoci).

• Czyszczenie urządzeniem szorującym

 Czyść posadzkę jednorazowo za pomocą urządzenia 
szorującego z czerwoną nakładką czyszczącą i 
neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg. 
Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując ruch 
dopasowany do zasięgu działania nakładki oraz 
zachowując powolne tempo pracy.

Rada:
O ile to możliwe, należy unikać chodzenia po mokrej 
posadzce. Brud przyklejony do obuwia bądź kółek 
odkleja się pod wpływem zmoczenia i pozostaje na 
posadzce sprawiając, że pozostawiane na niej ślady 
lub smugi stają się od razu widoczne.

Rada: 
Unikaj pozostawiania nadmiaru wody w miejscach, 
które powinny być suche oraz staraj się rozprowadzać 
taką ilość wody ze środkiem czyszczącym na posadzce, 
aby nie zachlapywać ścian i innych przedmiotów.

Rada: 
Istnieją różne typy urządzeń szorujących: na kabel 
lub akumulator oraz o różnym zasięgu. Wybierz 
odpowiednie urządzenie do danego miejsca. 
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Sposoby 
czyszczenia i 
konserwacji
CZYSZCZENIE MASZYNOWE 
ZGODNIE Z POTRZEBAMI I 
STOPNIEM ZABRUDZENIA

• Czyszczenie rozpylaczem w przypadku 
lekkich zabrudzeń

 Czyść posadzkę stosując urządzenie 
wysokoobrotowe (pozycja 2 w przypadku 
urządzeń dwubiegowych) z czerwoną nakładką 
polerującą. Rozpylenie wody z neutralnym 
środkiem czyszczącym usunie lekkie zabrudzenia 
gromadzące się pod nakładką. Dodatkowo 
skompresowana zostanie warstwa ochronna 
PU, dzięki czemu znikną drobne zadrapania oraz 
przywrócony zostanie połysk.

• Czyszczenie urządzeniem szorującym w 
przypadku średnich zabrudzeń

 Czyść posadzkę jednorazowo za pomocą urządzenia 
szorującego z czerwoną nakładką czyszczącą i 
neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg. 
Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując ruch 
dopasowany do zasięgu działania nakładki oraz 
zachowując powolne tempo pracy.

 

• Czyszczenie urządzeniem szorującym na 
mokro w przypadku silnych zabrudzeń

 W przypadku silnego zabrudzenia posadzki zmocz ją 
odpowiednią ilością zimnej wody z neutralnym lub 
przemysłowym środkiem czyszczącym. Pozostaw 
przez 5-10 minut i szoruj urządzeniem ustawionym 
na niskie obroty (pozycja 1 w przypadku urządzeń 
dwubiegowych) z czerwoną nakładką czyszczącą.

Rada:
W przypadku silnego zabrudzenia posadzki należy 
ją najpierw wyszorować bez odsysania brudnego 
roztworu, co umożliwi rozmoczenie przyklejonego 
brudu. Następnie należy posadzkę ponownie 
wyszorować i odessać wodę. Chodzenie po mokrej 
posadzce sprawi, że pozostawiane na niej ślady lub 
smugi będą natychmiast widoczne.

Rada:
Posadzkę należy zawsze szorować w poprzek, aby 
zapobiec tworzeniu się smug przez pozostałości 
brudu.
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Renowacja
Do uszkodzenia posadzki może prowadzić jej nieprawidłowe czyszczenie lub konserwacja, a także 

niedostateczne zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi (brak lub niewłaściwa konserwacja 

strefy wycieraczek) oraz niewłaściwe stosowanie podkładek ochronnych. W pierwszej kolejności 

należy naprawić ewentualne uszkodzenia mechaniczne, a następnie odnowić uszkodzoną 

przeźroczystą warstwę ochronną PU.

Jeżeli wykładzina wykazuje pod koniec swojego normalnego życia niewielkie wady, takie jak drobne 

zadrapania, ale jest nadal w dobrym stanie technicznym, można ją odnowić nakładając na nią nową 

warstwę ochronną PU. Czynność tę można zlecić jednej z kilku specjalizującym się w tym firm. 

 

DORAŹNE CZYSZCZENIE ZGODNIE Z 
POTRZEBAMI

Metody stosowane z częstotliwością raz/klika razy 
do roku.

• Przywracania połysku zmatowiałym 
powierzchniom

 Codzienne użytkowanie wykładziny prowadzi do 
utraty jej połysku, ponieważ kontakt z obuwiem, 
kółkami, podkładkami pod meble itd. powoduje 
mikro zadrapania na przeźroczystej warstwie 
ochronnej PU, czego efektem jest jej matowienie.

 W celu usunięcia drobnych zadrapań powstałych 
w wyniku użytkowania oraz przywrócenia połysku 
kompresuj warstwę PU za pomocą urządzenia 
wysokoobrotowego (pozycja 2 w przypadku 
urządzeń dwubiegowych) z czerwoną lub białą 
nakładką polerującą. Obroty nakładki i jej struktura 
oraz nacisk urządzenia zetrą ostre krawędzie 
zadrapań oraz zwulkanizują je polimerem 
zawartym w warstwie ochronnej PU, która odzyska 
równomierny połysk.

• Maskowanie drobnych zadrapań

 Zadrapania na wykładzinie mogą powstawać 
w wyniku użytkowania lub kontaktu z ostrymi 
przedmiotami bądź materiałami, np. przesuwania 
mebli z chropowatymi podkładkami (lub bez 
podkładek) albo zabrudzonych kółek pod krzesłami.

 Za pomocą środka odświeżającego PU można 
zamaskować 85-90% miejscowych zadrapań w 
przeźroczystej warstwie ochronnej wykładziny 
(nie uszkadzając wzoru). Polega to na nałożeniu 
cienkiej warstwy poliuretanu na zadrapania i 
wcieraniu go po usunięciu twardych brzegów 
zadrapań i zmatowiałych powierzchni ręcznie 
lub mechanicznie. Zwulkanizuje to zadrapania 
i spowoduje, że nie będą one widoczne gołym 
okiem.

• Naprawa uszkodzeń mechanicznych

 Ostre lub ostro zakończone przedmioty mogą 
powodować uszkodzenie wierzchniej warstwy 
wykładzin Moduleo lub Itec, co z kolei może 
powodować przenikanie brudu i wilgoci do 
ich warstwy ochronnej PU i wzoru wpływając 
niekorzystnie na ich wygląd. 

 Istnieją specjalistyczne firmy, które mogą w 
fachowy i prawie niewidoczny sposób naprawić 
większość rodzajów uszkodzeń wykładziny, 
jej przeźroczystej warstwy ochronnej i wzoru 
spowodowanych ostrymi lub ostro zakończonymi 
przedmiotami.

• Czyszczenie/wymiana podkładek 
ochronnych

 Jednym z najważniejszych środków ochrony 
posadzek jest stosowanie podkładek pod 
przesuwanymi meblami. Pełną ochronę wykładziny 
zapewnia czyszczenie podkładek dwa razy do roku i 
ich wymiana w razie uszkodzenia.

Rada:
Jeżeli na posadzce widoczne są nierówności w postaci 
wybrzuszeń lub grudek, należy zachować ostrożność 
podczas polerowania na sucho, ponieważ wysokie 
temperatury i tarcie wytwarzane w tych miejscach może 
powodować uszkodzenie wykładziny.
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Stosowanie w lekko 
obciążonych pomieszczeniach 
obiektowych i mieszkaniach 
prywatnych:   
porady i zalecenia
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USUWANIE PLAM 

Usuń jak najwięcej zabrudzenia suchą szmatką lub 
ręcznikiem papierowym przykładając go w kierunku 
od zewnątrz do środka zabrudzenia. Jeżeli zabrudzenie 
zaschło, należy je zmoczyć letnią wodą, a następnie 
usunąć stosując jedną z poniższych metod.

•  Usuwanie plam za pomocą lekko zwilżonej 
szmatki

 Usuń pozostałości plamy używając czystej, lekko 
zwilżonej (dobrze wykręconej) szmatki i – w razie 
konieczności – niewielkiej ilości środka czyszczącego 
do mieszkań. Postępuj w kierunku od zewnątrz do 
środka plamy nie pozwalając na jej rozprzestrzenia-
nie się i usuwając wszelkie jej pozostałości.

• Usuwanie plam za pomocą płaskiego mopa z 
mikrowłókien

 Usuń pozostałości plamy używając czystej, lekko 
zwilżonej (dobrze wykręconej) szmatki i – w razie 
konieczności – niewielkiej ilości środka czyszczącego 
do mieszkań. Postępuj w kierunku od zewnątrz do 
środka plamy nie pozwalając na jej rozprzestrzenia-
nie się i usuwając wszelkie jej pozostałości.

• Usuwanie plam za pomocą tradycyjnej szmaty do 
podłogi

 Usuń pozostałości plamy używając tradycyjnej, 
wykręconej do maksimum szmaty do podłogi oraz 
niewielkiej ilości środka do czyszczenia podłóg. 
Nie pozwól na rozprzestrzenianie się plamy i usuń 
wszelkie jej pozostałości. W razie potrzeby przetrzyj 
jeszcze raz suchą szmatą, aby zapobiec ponownemu 
zabrudzeniu.

• Usuwanie plam za pomocą odkurzacza wodnego 
Usuń pozostałości plamy używając czystej, lekko 
zwilżonej (dobrze wykręconej) szmatki i – w razie 
konieczności – niewielkiej ilości środka czyszczącego 
do mieszkań. Postępuj w kierunku od zewnątrz do 
środka plamy nie pozwalając na jej rozprzestrzenia-
nie się i usuwając wszelkie jej pozostałości.

Metody czyszczenia 
wykładzin do 
użytku prywatnego:
1. Ścieranie kurzu i luźnych 

zabrudzeń

2. Usuwanie plam

3. Czyszczenie lekko 
zwilżonym mopem lub 
szmatą do podłogi

4. Czyszczenie intensywne

W porównaniu do zastosowań obiektowych 
powierzchnie posadzek w mieszkaniach są na ogół 
mniejsze, a rodzaje zabrudzeń mniej szkodliwe, przy 
czym trudniej jest w nich stosować profesjonalne 
urządzenia konserwujące. Ponadto w mieszkaniach 
panują mniejsze ograniczenia dotyczące częstotliwości 
czyszczenia, dlatego też większy nacisk kładziemy w 
tym przypadku na czyszczenie wykładziny niż na jej 
konserwację.

Asortyment środków czyszczących na rynku 
detalicznym jest nieograniczony, a przedstawiciele 
Moduleo i Itec nie są uprawnieni do wypowiadania 
się na ich temat, w związku z czym nie możemy 
rekomendować konkretnych produktów. Dlatego też 
nie wymieniamy żadnych określonych marek ani nazw 
wyrobów, ale ograniczamy się do wpływu produktów 
detalicznych na wykładziny i uszkodzenia, jakie może 
powodować ich niewłaściwe stosowanie.

ŚCIERANIE KURZU I LUŹNYCH 
ZABRUDZEŃ 

• Ścieranie kurzu

 Zamieć posadzkę 
płaskim mopem (mocno 
dociskając urządzenie 
do posadzki). Zbierz cały 
zamieciony brud.

• Zamiatanie miękką 
miotłą  

 Zamieć posadzkę miękką, 
suchą miotłą i zbierz cały zamieciony brud.

• Odkurzanie

 Odkurz posadzkę używając miękkiej szczotki do 
parkietów.

Rada:
Należy regularnie sprawdzać, czy końcówka 
odkurzacza nie jest zniszczona, gdyż może to 
powodować zadrapania na wykładzinie.
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Z ALECENIA DOT YC Z ĄCE C Z YSZC ZENIA I KONSERWAC JI

CZYSZCZENIE LEKKO ZWILŻONYM 
MOPEM 

Jeżeli cała posadzka jest brudna i dalsze czyszczenie 
miejscowe nie jest możliwe, można ją wyczyścić za 
pomocą delikatnie zwilżonego mopa stosując jedną 
z poniższych metod. Zaschnięte plamy można przed 
czyszczeniem zmoczyć letnią wodą.

• Czyszczenie płaskim mopem z 

mikrowłókien z dozownikiem lub 

rozpylaczem
 Czyść posadzkę za pomocą mopa z mikrowłókien, 

a jeśli stanie się on zbyt suchy, zwilż dodatkowo 
posadzkę lub mop czystą wodą z dozownika mopa, 
albo zewnętrznego pojemnika bądź z rozpylacza. 
Metoda ta sprawdza się doskonale w przypadku 
lekkich zabrudzeń.

• Czyszczenie płaskim mopem z 

mikrowłókien z podwójnym wiadrem
 Czyść posadzkę odpowiednio czystym i wilgotnym 

płaskim mopem z mikrowłókien. Regularnie płucz 
posadzkę (po około 20 m2) stosując podwójne 
wiadro lub – w razie konieczności – zmieniaj wodę.

• Mycie tradycyjną, dobrze wykręconą 

szmatą do podłogi z podwójnym wiadrem

 Usuń pozostałości plamy używając tradycyjnej, 
wykręconej do maksimum szmaty do podłogi oraz 
niewielkiej ilości środka do czyszczenia podłóg. 
Nie pozwól na rozprzestrzenianie się brudu i usuń 
wszelkie jego pozostałości. W razie potrzeby 
przetrzyj jeszcze raz suchą szmatą, aby zapobiec 
ponownemu zabrudzeniu.

CZYSZCZENIE INTENSYWNE

Jeżeli posadzka jest bardzo brudna, można ją 
czyścić mopem z podwójnie złożonymi szmatami 
do podłogi. Zmocz posadzkę stosując jedną z 
powyższych metod mycia mopem z normalną 
dawką środka czyszczącego. Pozostaw roztwór 
na posadzce przez 5-10 minut, a następnie szoruj 
szmatą do podłogi lub miękką szczotką. Zbierz 
brudny roztwór odkurzaczem wodnym lub mopem, 
który można wykręcać. Przemyj jeszcze raz lub dwa 
podłogę czystą wodą. Ostatnią czynność wykonaj 
stosując jak najmniej wody (wilgoci).

Nie stosować parowych 
urządzeń czyszczących!
Parowe urządzenia czyszczące 
nie są odpowiednie do 
czyszczenia wykładzin 
winylowych, ponieważ 
wysoka temperatura może 
je nieodwracalnie uszkodzić. 
Uszkodzenia spowodowane 
parowymi urządzeniami 
czyszczącymi nie podlegają 
gwarancji.

Rada:
Podwójne wiadra do mopów przeznaczone do 
użytku prywatnego słabiej odciskają mop. Upewnij 
się, czy mop nie jest zbyt mokry!

Rada:
Unikaj stosowania nadmiernej ilości środka 
czyszczącego! Lepiej jest użyć mniej detergentu niż za 
dużo. Sprawdzaj również, czy mop nie jest zbyt mokry.
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Xtrafloor:  
Wykładziny w 
najlepszej formie
Witamy w świecie Xtrafloor, który zapewni Państwu 
wszystko, co potrzebne do stworzenia i utrzymania 
luksusowych wykładzin winylowych.
Na każdym etapie – od przygotowania do instalacji po 
użytkowanie wykładziny – Xtrafloor oferuje rozwiązania 
odpowiednie do wyrobów przeznaczonych zarówno do 
użytku obiektowego jak i prywatnego.

Produkty Xtrafloor pomogą Państwu w pełni cieszyć się 
z zalet wykładziny winylowej oraz zapewnić jej ochronę 
i dobry wygląd na wiele lat.

XTRAFLOOR SPOT CLEANER

Gotowy do użytku roztwór do usuwania plam o świeżym 
zapachu. Jego formuła służy do usuwania rozlanych 
płynów i innych osadów.

CLEANER MAINTAINER

Skoncentrowany środek o świeżym zapachu do 
regularnego czyszczenia. Zawiera woski, które za 
jednym zamachem czyszczą, chronią i polerują Państwa 
posadzkę. Odpowiedni do wszystkich metod czyszczenia 
– od ręcznych, poprzez polerowanie z rozpylaczem po 
suszenie urządzeniem szorującym.

PAKIET STARTOWY XTRAFLOOR

Zestaw do konserwacji obejmujący:

• Xtrafloor Cleaner Maintainer   
 (środek do czyszczenia i konserwacji) 
 1 butelka x 1 litr (1000ml)

• Xtrafloor Spot Cleaner 
 (środek do usuwania plam) 
 1 rozpylacz x 0,5 litra (500ml)

• Xtrafloor Floor Protectors 
 (podkładki ochronne pod meble) 
 1 opakowanie, różne rozmiary

• Xtrafloor Cleaning Cloths 
 (szmatki do czyszczenia) 
 6 szmatek do czyszczenia miejscowego

• Xtrafloor Cleaning Pad 
 (nakładka czyszcząca) 
 1 nieścierna nakładka

Z ALECENIA DOT YC Z ĄCE C Z YSZC ZENIA I KONSERWAC JI
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Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i 
konserwacji w placówkach oświatowych

Korytarze Klasy Stołówki

Czyszczenie wycieraczek

Czyszczenie mopem na sucho, 
zamiatanie lub odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Codzienne 
zamiatanie

Codzienne 
odkurzanie

Usuwanie plam Codziennie Raz na tydzień
2 razy na 
tydzień

Miejscowe czyszczenie na wilgotno
4 razy na 
tydzień

2 razy na 
tydzień

Czyszczenie mopem na mokro Raz na tydzień
2 razy na 
tydzień

Urządzenie wielofunkcyjne Codziennie Raz na tydzień

Cz
ys

zc
ze

ni
e 

ok
re

so
w

e Polerowanie z rozpylaczem

Urządzenie wielofunkcyjne

Szorowanie i odsysanie na mokro Raz w roku 3 razy w roku 3 razy w roku

D
or

aź
na

 k
on

se
rw

ac
ja

 i 
oc

hr
on

a 
pr

ew
en

cy
jn

a 

Czyszczenie lub wymiana podkładek 
ochronnych pod meble

2 razy w roku

Przywracanie połysku W razie potrzeby na ogół raz na rok

Maskowanie drobnych zadrapań W razie potrzeby na ogół raz na rok

Naprawa uszkodzeń mechanicznych Niezwłocznie

Typ pomieszczeniaMetodaOkres

Co
ty

go
dn

io
w

e 
cz

ys
zc

ze
ni

e 
na

 s
uc

ho
Co

ty
go

dn
io

w
e 

cz
ys

zc
ze

ni
e 

na
 w

ilg
ot

no

Codzienne 
odkurzanie

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące 
czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.
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Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i 
konserwacji w placówkach detalicznych

Wejścia  Sklepy

Czyszczenie wycieraczek

Czyszczenie mopem na sucho, 
zamiatanie lub odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Codzienne 
czyszczenie 
mopem na 

sucho

Codzienne 
czyszczenie 
mopem na 

sucho

Usuwanie plam Codziennie Raz na tydzień
2 razy na 
tydzień

Miejscowe czyszczenie na wilgotno
5 razy na 
tydzień

3 razy na 
tydzień

Czyszczenie mopem na mokro

Urządzenie wielofunkcyjne Codziennie Raz na tydzień
3 razy na 
tydzień

Cz
ys

zc
ze

ni
e 

ok
re

so
w

e Polerowanie z rozpylaczem

Urządzenie wielofunkcyjne

Szorowanie i odsysanie na mokro 3 razy w roku 2 razy w roku 3 razy w roku

D
or

aź
na

 k
on

se
rw

ac
ja

 i 
oc

hr
on

a 
pr

ew
en

cy
jn

a 

Czyszczenie lub wymiana podkładek 
ochronnych pod meble

Raz w roku

Przywracanie połysku W razie potrzeby na ogół raz na rok

Maskowanie drobnych zadrapań W razie potrzeby na ogół raz na rok

Naprawa uszkodzeń mechanicznych Niezwłocznie

Typ pomieszczeniaMetodaOkres

Co
ty

go
dn

io
w

e 
cz

ys
zc

ze
ni

e 
na

 s
uc

ho
Co

ty
go

dn
io

w
e 

cz
ys

zc
ze

ni
e 

na
 w

ilg
ot

no

Codzienne 
odkurzanie

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące 
czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

Restauracje 
rooms
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Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i  
konserwacji w biurach i instytucjach publicznych

Korytarze

Czyszczenie wycieraczek

Czyszczenie mopem na sucho, 
zamiatanie lub odkurzanie

Codzienne 
czyszczenie 
mopem na 

sucho

Codzienne 
czyszczenie 
mopem na 

sucho

Codzienne 
czyszczenie 
mopem na 

sucho

Usuwanie plam
2 razy na 
tydzień

Raz na tydzień Raz na tydzień

Miejscowe czyszczenie na wilgotno
2 razy na 
tydzień

4 razy na 
tydzień

2 razy na 
tydzień

Czyszczenie mopem na mokro
2 razy na 
tydzień

Raz na tydzień
2 razy na 
tydzień

Urządzenie wielofunkcyjne Raz na tydzień Raz na tydzień

Cz
ys

zc
ze

ni
e 

ok
re

so
w

e Polerowanie z rozpylaczem

Urządzenie wielofunkcyjne

Szorowanie i odsysanie na mokro 4 razy w roku 2 razy w roku 4 razy w roku

D
or

aź
na

 k
on

se
rw

ac
ja

 i 
oc

hr
on

a 
pr

ew
en

cy
jn

a 

Czyszczenie lub wymiana podkładek 
ochronnych pod meble

2 razy w roku

Przywracanie połysku W razie potrzeby na ogół raz na rok

Maskowanie drobnych zadrapań W razie potrzeby na ogół raz na rok

Naprawa uszkodzeń mechanicznych Niezwłocznie

Typ pomieszczeniaMetodaOkres

Co
ty

go
dn

io
w

e 
cz

ys
zc

ze
ni

e 
na

 s
uc

ho
Co

ty
go

dn
io

w
e 

cz
ys

zc
ze

ni
e 

na
 w

ilg
ot

no

Codzienne 
odkurzanie

Pomieszczenia 
socjalne

Pomieszczenia 
biurowe

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące 
czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.
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Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i 
konserwacji w mieszkaniach prywatnych

Wejścia Sypialnia

Czyszczenie wycieraczek

Czyszczenie mopem na sucho, 
zamiatanie lub odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Usuwanie plam Raz na tydzień

Miejscowe czyszczenie na wilgotno Raz na tydzień Raz na tydzień Raz na miesiąc

Czyszczenie mopem na mokro Raz na tydzień Raz na miesiąc Raz na miesiąc

Urządzenie wielofunkcyjne

Cz
ys

zc
ze

ni
e 

ok
re

so
w

e Polerowanie z rozpylaczem

Urządzenie wielofunkcyjne

Szorowanie i odsysanie na mokro
W razie potrzeby 

na ogół raz na 
rok

W razie potrzeby 
na ogół raz na 

rok

W razie potrzeby 
na ogół raz na 

rok

D
or

aź
na

 k
on

se
rw

ac
ja

 i 
oc

hr
on

a 
pr

ew
en

cy
jn

a 

Czyszczenie lub wymiana podkładek 
ochronnych pod meble

Raz w roku

Przywracanie połysku W razie potrzeby na ogół raz na 3 lata

Maskowanie drobnych zadrapań W razie potrzeby na ogół raz na 2 lata

Naprawa uszkodzeń mechanicznych Niezwłocznie

Codzienne 
odkurzanie

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące 
czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

Co
ty

go
dn

io
w

e 
cz

ys
zc

ze
ni

e 
na

 s
uc

ho
Co

ty
go

dn
io

w
e 

cz
ys

zc
ze

ni
e 

na
 w

ilg
ot

no

Typ pomieszczeniaMetodaOkres

Pokój 
dzienny
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Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i 
konserwacji w placówkach opieki zdrowotnej

Korytarze  Przychodnie

Czyszczenie wycieraczek

Czyszczenie mopem na sucho, 
zamiatanie lub odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Codzienne 
odkurzanie

Usuwanie plam Codziennie Raz na tydzień 2 razy na tydzień

Miejscowe czyszczenie na wilgotno 5 razy na tydzień 4 razy na tydzień

Czyszczenie mopem na mokro Raz na tydzień Raz na tydzień

Urządzenie wielofunkcyjne Codziennie Raz na tydzień

Cz
ys

zc
ze

ni
e 

ok
re

so
w

e Polerowanie z rozpylaczem 2 razy w roku 2 razy w roku

Urządzenie wielofunkcyjne

Szorowanie i odsysanie na mokro 2 razy w roku 2 razy w roku 2 razy w roku

D
or

aź
na

 k
on

se
rw

ac
ja

 i 
oc

hr
on

a 
pr

ew
en

cy
jn

a 

Czyszczenie lub wymiana podkładek 
ochronnych pod meble

2 razy w roku

Przywracanie połysku W razie potrzeby na ogół raz na rok

Maskowanie drobnych zadrapań W razie potrzeby na ogół raz na rok

Naprawa uszkodzeń mechanicznych Niezwłocznie

Codzienne 
odkurzanie

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia 
dotyczące czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

Co
ty

go
dn

io
w

e 
cz

ys
zc

ze
ni

e 
na

 s
uc

ho
Co

ty
go

dn
io

w
e 

cz
ys

zc
ze

ni
e 

na
 w

ilg
ot

no

Typ pomieszczeniaMetodaOkres

Sale 
zabiegowe
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