Wykładzina DLW Linoleum z powłoką LPX
Zalecenia dotyczące
dotyczące czyszczenia i konserwacji
Ułożenie w strefie wejściowej mat i systemów wycieraczkowych o
długości, co najmniej od 2 do 3 kroków, pozwoli zabezpieczyć wykładzinę podłogową przed zniszczeniem powodowanym przez nanoszony brud i wilgoć. Regularne czyszczenie tych stref zapewni
ochronę wykładzin podłogowych, a tym samym pozwoli zwiększyć
ich trwałość i ograniczyć koszty sprzątania nieruchomości.

Metoda czyszczenia

Środki czyszczące i narzędzia

Czyszczenie po montażu
•
•

Wyczyścić maszynowo wykładzinę
podłogową
Spłukać czystą wodą

Nałożonej fabrycznie powłoki LPX nie powinno się usunąć.

•
•
•

Froterka jednotarczowa, o maks. prędkości
150 – 180 obr/min.
Szczotka do szorowania lub czerwona
wkładka 3M
Neutralny lub alkoholowy środek czyszczący o
wartości pH < 9, w zależności od potrzeb

Konserwacja
-----

Z założenia niekonieczna*

Regularne czyszczenie
Niski stopień zabrudzenia i/lub
miejscowo zalegający brud
•
Zabrudzenia usunąć odkurzaczem/
szczotką i/lub wilgotnym mopem

•
•
•
•

Odkurzacz
Jednorazowe nakładki na mopa
Mop i pokrycie jego końcówki
Środek do zmywania podłóg mopem

Mocne zabrudzenia, silnie przylegające
•
Mniejsze obszary: Rozpylić równomiernie środek czyszczący i zebrać
zmiękczony brud ścierką

•
•

Mop i pokrycie jego końcówki
Środek do zmywania podłóg mopem i atomizer

•
•
•

Dwa wiaderka i nakładki na końcówki mopa
Środek do zmywania podłóg mopem
Środek dezynfekujący (patrz "Warunki szczególne")
Odkurzacz piorący
Maszyna do automatycznego czyszczenia linoleum

•

•

Większe obszary: zastosować metodę mycia mopem z dwoma wiaderkami lub odpowiedni odkurzacz
piorący
Regularne polerowanie uszczelnia
powierzchnię i podnosi trwałość wykładziny podłogowej oraz zapewnia
lepszą ochronę przed większością
czynników powodujących ścieranie
powierzchni.

Ślady po butach i obcasach
•
Najpierw rozpylić na zabrudzone
wykładziny środek do czyszczenia w
aerozolu
•
Następnie wypolerować maszynowo

•
•

•
•
•

Środek do czyszczenia w aerozolu
Froterka jednotarczowa, 300 – 1000 obr/min.
Wkładka do polerowania, np. beżowa
lub czerwona 3M
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Wykładzina DLW Linoleum z powłoką LPX
Zalecenia dotyczące
dotyczące czyszczenia i konserwacji
Regeneracja powłoki ochronnej
•

Polega na częściowym lub pełnym
wypolerowaniu i utworzeniu jednolicie matowej powierzchni istniejącej
powłoki ochronnej

•
•

Froterka jednotarczowa (np. Nilfisk 545) o prędkości obrotowej, co najmniej 300 obr/min.
Wkładka do polerowania np. niebieska lub zielona 3M

•
•

Usunąć brud
Nałożyć warstwę ochronną

•
•

Mop
Polimerowa emulsja dyspersyjna / konserwująca

•

W przypadku tylko miejscowego nakładania warstwy ochronnej, miejsca łączenia powłok należy wykończyć przez polerowanie

•

Froterka jednotarczowa o prędkości obrotowej,·co
najmniej 300 obr/min.
Wkładka do polerowania np. beżowa lub czerwona 3M

•

Warunki szczególne*
•

•

Dwukrotne nałożenie polimerowego
środka dyspersyjnego i, o ile jest to
konieczne, odpornego na działanie
środków dezynfekujących
Pomiędzy kolejnymi cyklami nakładania środka, należy zapewnić odpowiedni czas na wyschnięcie nałożonej warstwy

•
•

Polimerowy środek dyspersyjny, w razie konieczności środek do dezynfekcji powierzchni
Mop i pokrycie jego końcówki

*

Na wygląd wykładziny podłogowej mają wpływ warunki środowiskowe panujące w miejscu jej eksploatacji (w tym między innymi intensywność
jej użytkowania). Dodatkowo mogą istnieć specjalne wymagania obiektu, w którym ją położono (np. standardy higieniczne). W związku z tym,
w szczególnych warunkach może okazać się konieczne podjęcie dodatkowych działań zabezpieczających, obejmujących na przykład nałożenie dodatkowej powłoki ochronnej na powierzchnię wykładziny.
W sprawach przydatności emulsji dyspersyjnej, zwłaszcza w przypadku linoleum prądoprzewodzącego, zalecamy kontakt z producentem
środka.
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Wykładzina DLW Linoleum z powłoką LPX
Zalecenia dotyczące
dotyczące czyszczenia i konserwacji
Uwagi specjalne:
•
Podczas rutynowego czyszczenia, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do usunięcia powłoki ochronnej z powierzchni wykładziny. W razie konieczności, nałożoną fabrycznie powłokę ochronną można odbudować za pomocą środka do czyszczenia mopem lub polimerowej emulsji dyspersyjnej.
•
Po zakończeniu układania wykładziny, należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i porysowaniem,
zwłaszcza w miejscach intensywnie użytkowanych w fazie budowy. Przed użyciem wszelkich taśm samoprzylepnych, zalecamy
skonsultowanie się z producentem taśmy i sprawdzenie, czy można ją stosować do linoleum.
•
Ułożenie w strefie wejściowej mat i systemów wycieraczkowych o długości, co najmniej od 2 do 3 kroków, pozwoli zabezpieczyć wykładzinę podłogową przed zniszczeniem powodowanym przez nanoszony brud i wilgoć. Regularne czyszczenie tych stref zapewni
ochronę wykładzin podłogowych, a tym samym pozwoli zwiększyć ich trwałość i ograniczyć koszty sprzątania nieruchomości.
•
Podłogi techniczne należy zmywać mopem na mokro lub czyścić przy użyciu jednorazowych wkładel do mopa po wcześniejszym
rozpyleniu odpowiedniego środka czyszczącego.
•
Aby nie odpuścić do uszkodzenia podłogi, zalecamy, aby zgodnie z norma EN 12529, ustawiane na niej fotele i krzesła wyposażone
były w kółka typu "W", a meble w miękkie podkładki zabezpieczające podłogę przed porysowaniem podczas przesuwania (filcowe
lub z miękkich tworzyw sztucznych w jasnych kolorach). W miejscach styku krzeseł i mebli z podłogą nie powinny występować żadne
ostre krawędzie.
•
Długotrwały kontakt z barwioną gumą, zwłaszcza w kolorze czarnym, może doprowadzić do trwałego przebarwienia elastycznych
wykładzin podłogowych. Aby tego uniknąć, zalecamy stosowanie podkładek lub odpowiednich kółek (poliuretanowych lub z innego
odpowiedniego materiału).
•
Duży wpływ na właściwości przeciwpoślizgowe wykładziny podłogowej ma ilość zalegającej na niej brudu, częstotliwość czyszczenia
wykładziny, jak również rodzaj stosowanych do tego środków i materiałów. W związku z tym ograniczenie dbania o podłogę może
być przyczyną powstania problematycznych kwestii z zakresu BHP.

Informacje dotyczące montażu można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.armstrong.eu
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