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1. Uwagi ogólne

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Œrodki redukuj¹ce pojawianie siê brudu

1.3. Rodzaje czyszczenia

Jeœli zamierzaj¹ Pañstwo stosowaæ odrêbne metody czyszczenia, nieuwzglêdnione
w niniejszej instrukcji oraz w przypadku wyst¹pienia specyficznych warunków pracy, nale¿y
przeprowadziæ szereg testów sprawdzaj¹cych we w³asnym zakresie, które pomog¹ sprawdziæ,
czy sposoby czyszczenia, œrodki i maszyny, które zamierzaj¹ Pañstwo stosowaæ, spe³niaj¹
specjalne wymagania.

Nale¿y upewniæ siê, ¿e ¿adne z zastosowanych œrodków ani procesów czyszczenia
nie spowoduj¹ efektów przeciwnych do zamierzonych w stosunku do wyk³adzin i ich w³aœciwoœci.

Rozleg³e strefy wy³apywania brudu przed wejœciem oraz strefy wycieraczek w obszarze
wejœciowym skutecznie redukuj¹ brud.

Wszystkie wyk³adziny kauczukowe typu zosta³y w procesie produkcji pokryte specjaln¹
warstw¹ ochronn¹, stanowi¹c¹ zabezpieczenie przed lekkimi zabrudzeniami w fazie instalacji.
W zwi¹zku z powy¿szym istnieje koniecznoœæ usuniêcia tej warstwy kryj¹cej, przy pomocy
intensywnego lub zasadniczego œrodka czyszcz¹cego.

Czyszczenie wstêpne

Mo¿liwe procedury zastosowania
Maszyny i sprzêt

nora®

Czyszczenie rêczne przy u¿yciu skrobaka lub mopa
(np. Vileda® Padboy/Padmaster).

Czyszczenie przy u¿yciu maszyny jednodyskowej lub odkurzacza
wodnego.

Wstêpne polerowanie wyk³adziny przy u¿yciu œrodka czyszcz¹cego
w sprayu.
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Polerowanie wstêpne kauczukowych wyk³adzin pod³ogowych typu .

Intensywne czyszczenie poœrednie/podstawowe
wyk³adzin kauczukowych nora®

Czyszczenie rutynowe wyk³adzin kauczukowych nora®

nora

Zastosowanie œrodków pielêgnuj¹cych obni¿a podatnoœæ na zabrudzenia, u³atwia póŸniejsze
rutynowe czyszczenie i zabezpiecza wyk³adzinê przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi
(co w efekcie przed³u¿y czas ich u¿ytkowania).
Procedura wstêpnego polerowania musi zostaæ poprzedzona czyszczeniem wstêpnym/ochronnym.
W zale¿noœci od typu obuwia, podczas chodzenia po wyk³adzinach elastycznych mog¹ pojawiaæ siê
dŸwiêki. Piszczenie mo¿na zredukowaæ lub wyeliminowaæ przy pomocy odpowiednio dobranych
produktów konserwuj¹cych /zabezpieczaj¹cych w odpowiednim stê¿eniu.

Celem intensywnego czyszczenia poœredniego jest usuwanie silnych zabrudzeñ od czasu do czasu.

Dobre rezultaty czyszczenia osi¹gniemy stosuj¹c dwuetapowe przecieranie
powierzchni przy pomocy p³askiego mopa / œcierki (system z³o¿ony z dwóch mopów i ruchomego
uchwytu) lub specjalnego jednoetapowego systemu, takiego jak system SWEP Vileda,
oraz odpowiednie œrodki myj¹ce/poleruj¹ce.
Tradycyjne mopy ze sznurka mog¹ zostaæ równie¿ u¿yte, jednak s¹ wolniejsze, mniej efektywne
i wymagaj¹ wiêcej wysi³ku ni¿ systemy mopów p³askich.

Czyszczenie automatyczne jest zalecane dla du¿ych, nieskomplikowanych
powierzchni. W tym celu u¿ywa siê specjalnych maszyn czyszcz¹cych, zgodnie z zaleceniami
producentów œrodków czyszcz¹cych.

W celu otrzymania równej i zbitej warstwy ochronnej, wyk³adzina powinna byæ polerowana zgodnie
z zaleceniami.

Czyszczenie rêczne:

Przy u¿yciu maszyny:

2. Standardowe Zalecenia

Rozcieñczyæ wod¹ rekomendowany intensywny œrodek
czyszcz¹cy, zgodnie z zaleceniami producenta i rozprowadziæ
go przy pomocy jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej
z czerwonym padem/szczotk¹ œredni¹ do twardej, upewniaj¹c
siê, ze œrodek jest rozprowadzany równomiernie na ca³ym
obszarze.
Jeœli intensywny œrodek czyszcz¹cy nie jest dostêpny, mo¿na
równie¿ Zastosowaæ odpowiedni œrodek podstawowy.

Wa¿na informacja
W celu usuniêcia niezwi¹zanego brudu nale¿y u¿yæ szczotek, maszyn zamiataj¹cych, odkurzacza
lub mokrego mopa.
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Po pozostawieniu powierzchni na 15 min do wyschniêcia, czyœciæ
intensywnie przy pomocy jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej.

U¿yæ odkurzacza, aby usun¹æ brudny roztwór detergentu.
Powierzchnia wyk³adziny musi byæ wolna od resztek brudu.

Jeœli u¿yliœmy
i do czyszczenia / zabezpieczania wstêpnego,
nie ma koniecznoœci zmywania powierzchni czyst¹ wod¹.
Jednak, jeœli u¿yliœmy czyszcz¹cego,
wyk³adzinê trzeba zmyæ przy u¿yciu czystej wody.

Wa¿ne: jeœli u¿ywamy podstawowego œrodka czyszcz¹cego,
nie wolno pozwoliæ by wysech³.

intensywnych œrodków czyszcz¹cych
konserwuj¹cych

podstawowego œrodka

U¿yæ delikatnego mopa czyszcz¹cego, aby równomiernie
rozprowadziæ odpowiedni zalecany produkt konserwuj¹cy
w zwiêkszonym stê¿eniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Wypolerowaæ wyschniêt¹ warstwê ochronn¹, jeœli jest taka
potrzeba.

2.1 Wstêpna konserwacja / zabezpieczanie

Uwaga: Udowodniono, ¿e zastosowanie odpowiedniej jest szczególnie korzystne
przy wstêpnej konserwacji / zabezpieczaniu wyk³adziny z nawierzchni¹ struktural-
n¹, jak równie¿ na obszarach nara¿onych na bardzo ciê¿kie zabrudzenia.
W takich przypadkach czyszczenie wstêpne nale¿y przeprowadziæ niebieskim/zielonym padem
lub odpowiedni¹ tward¹ szczotk¹ przy u¿yciu cylindrycznej maszyny czyszcz¹cej.
Procedury czyszczenia rutynowego musz¹ byæ równie¿ przeprowadzone, w przypadku, gdy
zastosowaliœmy emulsje/koloidy z polerk¹ myj¹c¹, w celu zabezpieczenia przed kruszeniem siê.

emulsji/dyspersji
noraplan® stone

2.2 Regularna Konserwacja / Czyszczenie

Czyszczenie rêczne:

Przy u¿yciu maszyny

Dobre rezultaty czyszczenia osi¹gniemy stosuj¹c
dwuetapowe przecieranie powierzchni przy pomocy p³askiego mopa/œcierki
(system z³o¿ony z dwóch mopów i ruchomego uchwytu) lub specjalnego
jednoetapowego systemu czyszcz¹cego, takiego jak system SWEP Vileda,
oraz odpowiednich œrodków myj¹cych/poleruj¹cych.

: czyszczenie automatyczne jest zalecane dla du¿ych,
nieskomplikowanych powierzchni. W tym celu u¿ywa siê specjalnych maszyn
czyszcz¹cych, zgodnie z zaleceniami producentów œrodków czyszcz¹cych.

Wyk³adzina powinna byæ polerowana zgodnie z wymaganiami, aby uzyskaæ
jednolit¹ i zbit¹ warstwê ochronn¹.
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norament® 986 deco/luxor

Specjalne w³aœciwoœci: bezspoinowe p³ytki elastyczne noraplan® elastic

Dziêki zastosowaniu w tych produktach specjalnej powierzchni, jeœli podczas
prac budowlanych nie nast¹pi³o silne zabrudzenie wyk³adziny, procedura
czyszczenia konserwuj¹cego mo¿e zostaæ przeprowadzona od razu.

Czyszczenie wstêpne i wstêpna konserwacja / zabezpieczanie powinny zostaæ
przeprowadzone jedynie przy u¿yciu metody rozpylania œrodka czyszcz¹cego.
Czyszczenie konserwuj¹ce powinno zostaæ przeprowadzone jedynie poprzez
przetarcie wyk³adziny przy pomocy wilgotnej/nas¹czonej szmatki lub przy
pomocy dobrze wykrêconego mopa.

Wa¿ne informacje:

- Du¿e strefy zbierania brudu skutecznie redukuj¹ jego akumulacjê.

- Nie nale¿y przeprowadzaæ wstêpnego czyszczenia przed zakoñczeniem fazy wi¹zania
/wysychania kleju, tj. co najmniej 48 godzin po u³o¿eniu wyk³adziny.

- Stosowaæ produkty do czyszczenia i konserwacji z odpowiednio dopasowanego
asortymentu produktów.

- Nie stosowaæ œrodków czyszcz¹cych z wartoœci¹ pH przekraczaj¹c¹ 12.

- Produkty do czyszczenia i konserwacji nie mog¹ wp³ywaæ negatywnie na w³aœciwoœci
antyelektrostatyczne wyk³adzin.

- Nie stosowaæ ostrych szczotek, padów br¹zowych/czarnych.

- Producent  zaleca u¿ycie super-padów marki Vileda.

- W zale¿noœci od typu obiektu, mo¿e okazaæ siê w³aœciwym odejœcie od standardowych
zaleceñ i zastosowanie produktów i procedur zgodnie z zaleceniami producentów
œrodków czyszcz¹cych.

- Na obszarach wystawionych na intensywne dzia³anie promieni s³onecznych, nale¿y
zastosowaæ zwiêkszon¹ iloœæ œrodka konserwuj¹cego.

Procedura stosowania emulsji/dyspersji:

Po usuniêciu plam przy u¿yciu "Dismozon pur" lub "Apesin AP 100" obszary te powinny zostaæ
potraktowane œrodkiem sanitarnym opartym na kwasie fosforowym.
Jest to konieczne, aby usun¹æ pozosta³oœæ produktu i zapewniæ dobre przyleganie cienkiej warstwy
ochronnej. Czyszcz¹cy œrodek sanitarny nale¿y zastosowaæ w stanie nie rozcieñczonym
i pozostawiæ do wyschniêcia na oko³o 10 minut. Po usuniêciu œrodka sanitarnego, nale¿y jeszcze
raz dok³adnie przetrzeæ nawierzchniê u¿ywaj¹c czystej wody.
Po wyschniêciu wyk³adziny mo¿na zastosowaæ emulsjê / dyspersjê.
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3. Czyszczenie obszarów o specyficznych wymaganiach

3.1 S³u¿ba zdrowia

Informacje ogólne

Powierzchniowe œrodki do dezynfekcji

Wyk³adziny na salach operacyjnych

Wyk³adziny na oddzia³ach intensywnej opieki medycznej

Wstêpne Czyszczenie/Zabezpieczanie

Dla takich zastosowañ polecamy u¿ycie
. Jeœli zastosujemy emulsje/dyspersje,

bêd¹ one bardziej odporne na dzia³anie œrodków do rêcznej dezynfekcji. Produkty u¿yte do
czyszczenia i konserwacji nie mog¹ mieæ negatywnego wp³ywu na wyk³adziny.

Powierzchniowe œrodki do dezynfekcji, np. oparte na czwartorzêdowych pochodnych amoniaku,
pozostawiaj¹ po sobie substancje œladowe, czego rezultatem mo¿e byæ przyklejanie siê
i zwiêkszone brudzenie powierzchni wyk³adziny. Pozosta³oœci te powinna zostaæ usuniête
jak nale¿y, przy u¿yciu odpowiednich œrodków czyszcz¹cych. Nastêpnie wyk³adzina powinna
zostaæ zabezpieczona przy u¿yciu produktów konserwuj¹cych dostosowanych do specyfiki obiektu
(wyj¹tek: sale operacyjne).

Wszystkie u¿yte produkty i zastosowane metody nale¿y ustaliæ z producentem œrodków
czyszcz¹cych, konserwuj¹cych i dezynfekuj¹cych.
Jeœli to mo¿liwe, nale¿y natychmiastowo usuwaæ leki, antyseptyki i produkty rêcznej dezynfekcji.
W przeciwnym wypadku œrodki te wyschn¹ i bez wzglêdu na typ wyk³adziny, spowoduj¹ powstanie
plam, które w wiêkszoœci przypadków mo¿na usun¹æ jedynie poprzez poddanie ich specjalnej
procedurze (patrz tabela plam lub skontaktuj siê z producentem).

Rozlane bezbarwne p³yny infuzyjne, zawieraj¹ce dopaminê, powoduj¹ powstanie br¹zowych plam
na skutek reakcji z produktami czyszcz¹cymi, konserwuj¹cymi lub dezynfekuj¹cymi, bez wzglêdu
na rodzaj wyk³adziny. Jedynym sposobem na unikniêcie plam jest natychmiastowe usuniêcie
bezbarwnego leku. Œwie¿e plamy, istniej¹ce nie d³u¿ej ni¿ 3 dni, mog¹ zostaæ przetarte mopem
nas¹czonym dostêpnymi na rynku œrodkami sanitarnymi opartymi na kwasie fosforowym.

Po intensywnym usuwaniu plam, nale¿y zabezpieczyæ materia³ wyk³adziny przy pomocy
odpowiedniego czyszcz¹cego œrodka konserwuj¹cego w zwiêkszonym stê¿eniu, zgodnie
z zaleceniami producenta. Na³o¿ona warstwa powinna zostaæ nastêpnie utrwalona poprzez
polerowanie.

wyk³adzin noraplan® z g³adk¹ powierzchni¹
lub wyk³adzin norament® ze struktura m³otkowan¹

Procedura stosowania czyszcz¹cego œrodka konserwuj¹cego:
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3.2 Pomieszczenia o zaostrzonych wymogach utrzymania
czystoœci noraplan duo el, noraplan duo el plus, noraplan mega al.,
Noraplan plus al...

Czyszczenie wstêpne

® ® ®

®

Uk³adanie na wylewce betonowej lub betonie

U¿yæ odkurzacza by usun¹æ kurz i / lub zetrzeæ wilgoæ u¿ywaj¹c w³ókien odpowiednich
dla pomieszczeñ o zaostrzonych wymogach utrzymania czystoœci.
Czyœciæ na mokro przy u¿yciu jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej (150-300 obr./min.)
z czerwonym padem, u¿ywaj¹c odpowiedniego œrodka czyszcz¹cego (patrz tabela œrodków
czyszcz¹cych). Nastêpnie usun¹æ roztwór czyszcz¹cy przy u¿yciu odkurzacza wodnego.
Sp³ukaæ czyst¹ wod¹ i u¿yæ odkurzacza wodnego, aby usun¹æ wodê od p³ukania.

UWAGA:
Nie impregnowaæ wyk³adziny emulsj¹ z woskiem lub dyspersj¹ samo-nab³yszczaj¹c¹,
jako, ¿e poza mo¿liwoœci¹ zanieczyszczenia pomieszczenia o zaostrzonym rygorze
czystoœci, takie produkty mog¹ mieæ negatywny wp³yw na w³asnoœci elektroprzewodz¹ce
wyk³adziny.

Uk³adanie na pod³ogach unoszonych

U¿yæ odkurzacza, aby usun¹æ kurz i zetrzeæ wilgoæ u¿ywaj¹c w³ókien odpowiednich
dla pomieszczeñ o zaostrzonych wymogach utrzymania czystoœci. Obie metody powinny
zostaæ zastosowane w tym samym zakresie.
Rozprowadziæ œrodek czyszcz¹cy przy pomocy czerwonego padu na niskich obrotach (150-300
obr./min.), stosuj¹c neutralny œrodek czyszcz¹cy, odpowiedni dla pomieszczeñ o zaostrzonym
rygorze utrzymania czystoœci a nastêpnie wypolerowaæ miêkkim padem.
U¿ywaæ jedynie jednodyskowych maszyn czyszcz¹cych odpowiednich dla pomieszczeñ
o zaostrzonym rygorze utrzymania czystoœci.

W przypadku nagromadzenie kurzu i gdy mamy do czynienia z perforowanymi pod³ogami
unoszonymi, nale¿y go usun¹æ przy pomocy odkurzacza. W tym celu nale¿y u¿yæ odkurzacza
ze szczelnym filtrem.
Przetrzeæ na wilgotno u¿ywaj¹c mopów i jednorazowych szmatek do œcierania, odpowiednich
dla pomieszczeñ o zaostrzonym rygorze utrzymania czystoœci.
Nawil¿yæ wod¹ destylowan¹ i neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym odpowiednim dla pomieszczeñ
o zaostrzonym rygorze utrzymania czystoœci lub mieszanin¹ wody destylowanej z izopropanolem.

Przetrzeæ na wilgotno u¿ywaj¹c roztworu zawieraj¹cego neutralny œrodek czyszcz¹cy odpowiedni
dla pomieszczeñ o zaostrzonym rygorze utrzymania czystoœci i zastosowaæ odkurzacz wodny
wyposa¿ony w szczelny filtr, aby usun¹æ brudny roztwór detergentu.

Sp³ukaæ wod¹ destylowan¹ i usun¹æ wodê u¿ywaj¹c odkurzacza wodnego wyposa¿onego
w szczelny filtr.

Czyszczenie rutynowe

Czyszczenie okresowe
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3.3 Pod³ogi unoszone

3.4 Sale sportowe i wielofunkcyjne

Wa¿ne:

noraplan

Na pod³ogach unoszonych elementy p³ytek nie s¹ instalowane w sposób zupe³nie szczelny
s¹ instalowane jedynie na styk. Dlatego te¿, w tym przypadku nie mo¿emy stosowaæ tradycyjnych

procedur czyszczenia na mokro!

Pokrywy wentylacyjne:
Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas czyszczenia obszarów zlokalizowanych w pobli¿u
takich pokryw.

1. Usun¹æ luŸne zabrudzenia stosuj¹c odkurzanie na mokro. Usun¹æ ca³y przylegaj¹cy brud przy
pomocy wilgotnego mopa.

2. Metoda rozpylania œrodka czyszcz¹cego.

Zaaplikowaæ œrodek czyszcz¹cy na nawierzchniê pod³ogi przy pomocy rêcznego rozpylacza lub
urz¹dzenia rozpylaj¹cego zlokalizowanego na jednodyskowej maszynie czyszcz¹cej lub odkurzacza
poleruj¹cego (np. TASKI Omnisystem), nastêpnie wetrzeæ go przy pomocy czerwonego padu
czyszcz¹cego. Jeœli pad zacznie zostawiaæ smugi, nale¿y go zast¹piæ nowym.

Po oczyszczeniu powierzchni mo¿na j¹ ponownie wypolerowaæ u¿ywaj¹c jednodyskowej maszyny
czyszcz¹cej lub odkurzacza poleruj¹cego i padu poleruj¹cego (bia³ego lub ¿ó³tego).

Œrodki czyszcz¹ce:
Nale¿y zastosowaæ specjalne œrodki czyszcz¹ce w sprayu lub œrodki czyszcz¹ce nadaj¹ce siê
do rozpylania. Dla w³aœciwego stosowania nale¿y przeczytaæ opis produktu za³¹czony przez
producenta. Œrodki poleruj¹ce nie mog¹ mieæ niekorzystnego wp³ywu na w³asnoœci przewodz¹ce
naszych wyk³adzin. Aby upewniæ siê, czy s¹ one odpowiednie do tego celu, prosimy o kontakt
z producentem œrodków czyszcz¹cych.

1. Przetrzeæ na wilgotno, u¿ywaj¹c nawil¿acza w sprayu lub specjalnie przygotowanych szmatek
ze œrodkiem czyszcz¹cym (szmatka z gazy) lub przy pomocy dobrze wyciœniêtego mopa
z dwufunkcyjn¹ wy¿ymaczk¹.

2. Polerowaæ na sucho w regularnych odstêpach czasu u¿ywaj¹c odkurzacza poleruj¹cego
(miêkka szczotka lub pad).

Po d³u¿szych przerwach, w zale¿noœci od wymagañ, nale¿y wykonywaæ czyszczenie okresowe.
Nale¿y zastosowaæ siê do wskazówek opisanych w czyszczeniu wstêpnym.

Wyk³adziny dla sal sportowych i wielofunkcyjnych musz¹ spe³niaæ wysokie wymagania zwi¹zane
z ich ³atwym i ekonomicznym czyszczeniem. Podane ni¿ej zalecenia oparte zosta³y na informacjach
uzyskanych od naszych aktualnych klientów.
Jeœli zamierzacie zastosowaæ metody czyszczenia odbiegaj¹ce od poni¿szych instrukcji oraz, jeœli
wystêpuj¹ szczególne warunki pracy, nale¿y wykonaæ samodzielnie odpowiednie testy, aby ustaliæ
czy u¿yte œrodki i maszyny s¹ w stanie spe³niæ specjalistyczne wymogi.
Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych twardych warstw kryj¹cych na wyk³adziny !

-

Czyszczenie wstêpne

Czyszczenie rutynowe

Czyszczenie okresowe

®

¯aden z u¿ytych produktów i procesów nie mo¿e mieæ niekorzystnego wp³ywu na wyk³adziny
oraz ich wspó³czynnik tarcia poœlizgowego (testowany zgodnie z DIN 18, czêœæ 2).
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£¹czenia wyk³adzin instalowanych w salach sportowych (na boiskach) musz¹ byæ
spoinowane. Czyszczenie wstêpne jest przeprowadzane po spoinowaniu. Nale¿y usun¹æ brud
gruboziarnisty przy u¿yciu urz¹dzeñ zamiataj¹cych lub odkurzacza. Nastêpnie nale¿y zmyæ
nawierzchniê na mokro stosuj¹c zalecany œrodek czyszcz¹cy (patrz tabela œrodków czyszcz¹cych)
dodany do wody.

Poddaæ wyk³adzinê wstêpnemu czyszczeniu przy pomocy jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej
zaopatrzonej w czerwony pad oraz odpowiedni œrodek czyszcz¹cy (patrz tabela œrodków
czyszcz¹cych).
Wybieramy odpowiednie stê¿enie œrodka czyszcz¹cego, jak okreœlono na opakowaniu.
Zastosowaæ jednodyskow¹ maszynê, aby rozprowadziæ roztwór czyszcz¹cy.
Po 15-minutowym okresie wch³aniania nale¿y czyœciæ intensywnie jednodyskow¹ maszyn¹
czyszcz¹c¹. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, by roztwór nie wysech³.
Zetrzeæ brudny p³yn przy pomocy odkurzacza wodnego lub automatycznej maszyny czyszcz¹cej.
Przetrzeæ ponownie czyst¹ wod¹ do momentu, gdy ca³y brud i pozosta³oœci œrodka czyszcz¹cego
zostan¹ usuniête z wyk³adziny.

Zastosowaæ metodê rêcznego wcierania, aby równomiernie rozprowadziæ odpowiedni produkt
do konserwacji / zabezpieczania (patrz tabela œrodków czyszcz¹cych) w zwiêkszonym stê¿eniu,
zgodnie ze wskazówkami producenta. Nie polerowaæ warstwy ochronnej!

Wyk³adziny i spe³niaj¹ wymóg wspó³czynnika tarcia
poœlizgowego, zgodnie z DIN 18, czêœæ 2. Aby utrzymaæ sta³¹ wartoœæ tego wspó³czynnika,
jeœli sala jest aktualnie u¿ywana, nale¿y raz dziennie przeprowadzaæ czyszczenie rutynowe,
co pozwoli spe³niæ wymagania sportowej funkcjonalnoœci, wizualne oraz higieniczne.
Jako, ¿e wymagania odnoœnie w³aœciwoœci poœlizgowych bêd¹ siê zawieraæ w œcis³ych ramach,
w zale¿noœci od typu uprawianego sportu, istotnym jest, aby œrodek czyszcz¹cy, jego stê¿enie
oraz przerwy w czyszczeniu, zosta³y dostosowane do odpowiednich wymogów i warunków
maj¹cych zastosowanie w ka¿dym z przypadków. W salach wielofunkcyjnych, mo¿e okazaæ siê
niezbêdnym zastosowanie ró¿nych metod poleruj¹cych.

Jeœli rutynowe usuwanie kurzu bêdzie przeprowadzana w regularnych odstêpach czasu,
zredukuje ono ryzyko poœlizgu (równie¿ w odniesieniu do wrotek), tak, wiêc pozwoli na zapewnienie
bezpiecznych warunków uprawiania sportu. Z drugiej strony, na zbyt szorstkiej powierzchni,
na której mia³y miejsce æwiczenia przez d³u¿szy okres czasu, zaobserwowano przedwczesne
zu¿ywanie siê spoin.

Do wody nale¿y dodaæ œrodek poleruj¹cy do automatycznego czyszczenia (patrz za³¹czona lista).
W ka¿dym przypadku pod¹¿aæ za instrukcjami producenta dotycz¹cymi stê¿enia produktu.

Przy czyszczeniu codziennym mo¿na zastosowaæ urz¹dzenia do przecierania na wilgotno dodaj¹c
pasty myj¹cej do wody; w ka¿dym przypadku pod¹¿aæ za instrukcjami producenta dotycz¹cymi
stê¿enia produktu. Œcierki z gazy nadaj¹ siê do usuwania kurzu.

Ten rodzaj czyszczenia rutynowego wykonuje siê w zale¿noœci od stopnia zabrudzenia wyk³adziny
i w salach wielofunkcyjnych nale¿y go przeprowadzaæ po ka¿dym istotnym wydarzeniu. Zalecane
metody i wyznaczone etapy pracy s¹ takie same jak podane wy¿ej metody czyszczenia wstêpnego
ze wstêpnym polerowaniem.

Czyszczenie wstêpne

Etapy pracy:

Czyszczenie wstêpne

Czyszczenie rutynowe

a) Czyszczenie automatyczne:

b) Czyszczenie rêczne:

Czyszczenie okresowe

noraplan

noraplan mega noraplan vario

®

® ®
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4. Œrodki czyszcz¹ce i poleruj¹ce

Firma
Podstawowy

œrodek czyszcz¹cy
Polerowanie wstêpne
i czyszczenie rutynowe

Buzil-Werk Julius Wagner
87700 Memmingen
Tel. +49 8331/930-6

HC 42 podstawowy
œrodek czyszcz¹cy

G 260 Start
G 265 BUZ-Match

CC-Dr. Schutz GmbH
53133 Bonn
Tel. +49/95352-0

CC podstawowy
œrodek czyszcz¹cy

CC-floor care-R 1000

JohnsonDiversey GmbH
68219 Mannheim
Tel. +49/8757-0

Jontec Safe

Taski Profi

Asset (tylko do r cznego czyszczenia)

Ecodynamic (maszynowe)

Wst pne czyszczenie: Taski tensol

Rutynowe czyszczenie: Taski sport

ê

ê

Johannes Kiehl KG
85235 Odelzhausen
Tel. +49 8134/9305-0

Copex Procur

LOBA GmbH & Co. KG
71254 Ditzingen
Tel. +49 7156-357-0

LOBA podstawowy
specjalny œrodek
czyszcz¹cy

LOBA œrodek poleruj¹cy
dla pod³óg sportowych

Paul Kipp GmbH
70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154/82420

Kipp - podstawowy
rodek czyszcz cyœ ¹

Kipp - specjalny œrodek
poleruj¹co-czyszcz¹cy

Seifenfabrik Budach GmbH
32120 Hiddenhausen
Tel. +49 5223-9970-48

KLEEN Profi Lino Stripper KLEEN Prodomo
œrodek konserwuj¹co
-ochronny

Wetrok GmbH
40472 Düsseldorf
Tel. +49/41502-0

Wetrok EXAL 2000 Wetrok Owetol new
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4.1 Produkty do Czyszczenia i Konserwacji

Produkty do czyszczenia i konserwacji wymienione w tej tabeli s¹
. W zale¿noœci od typu obiektu, mo¿e okazaæ siê w³aœciwym

Zwróæcie proszê uwagê na
!

zaleceniami producentów
œrodków czyszcz¹cych odst¹pienie
od standardowych zaleceñ i stosowania produktów i procedur zgodnych z zaleceniami
producentów œrodków czyszcz¹cych. informacje producenta
dotycz¹ce specyficznego produktu

Producent Czyszczenie
wstêpne

Wstêpna konserwacja /
zabezpieczanie

Wstêpne zastosowanie
emulsji / dyspersji

Czyszczenie
konserwuj¹ce

Buzil-Werk Julius
Wagner
87700 Memmingen
Tel. +49 8331/930-6

HC 42 Grundre-
igner

HC-20 Garuda
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

G 112 Superglanz duro (standard)
G 116 Paraglorin (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

HC-20 Garuda
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

CC-Dr. Schutz GmbH
53133 Bonn
Tel. +49 228/95352-0

CC-Grundreigner R CC-Fussbodenpflege R 1000
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

CC-Vollpflege seidenmatt (standard)
CC-Medica-Hartversiegelung (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

CC-Fussbodenpflege
R 1000
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

JohnsonDiversey
GmbH
68219 Mannheim
Tel. +49 621/8757-0

Jontec Safe Jontec J 501
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

Jontec Traffic (standard)
¯adnych zaleceñ (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

Jontec J 501
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

Taski profi Taski tensol
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

Taski topshine (standard)
Taski vision star / vision matt (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

Taski tensor
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

Dr. Schnell Chemie
GmbH
D-80807 Mûnchen
Tel. +49 89/350608-0

Puromat FLOOR TOP
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

FLOOR FIT (standard)
Mega Gloss (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

FLOOR TOP
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

Tana-Chemie GmbH
D-55120 Mainz
Tel. +49 6131/964-03

LINA plus TAWIP
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

B 250 (standard)
RESISTO-DES (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

TAWIP
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

Wetrok GmbH
D-40472 Düsseldorf
Tel. +49 211/41502-0

Wetrok EXAL 2000 Wetrok OWETOL Neu
Zwiêkszona koncentracja zgodnie
z zaleceniami producenta

Wetrok MEPOL HD (standard)
Wetrok MEPOL HMA (szpital)
Stosowaæ dwukrotnie cienko
i nierozcieñczone

Wetrok OWETOL Neu
Dwuetapowy:
mycie/wycieranie

Informacje dotycz¹ce odpowiednich zaleceñ dotycz¹cych specyficznych produktów
w innych krajach mo¿na otrzymaæ od naszych zagranicznych przedstawicieli.
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Produkt Producent Zastosowanie

Rost Teufel Delta pronatura
Dr. Krauss & Dr.Beckmann KG
Kurt-Schuhmacher-Ring 15-17
63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 40450

Usuwanie rdzy

Elatex CC– Dr. Schutz Information Centra
Postfach 200333
53133 Bonn
Tel. 0228 / 95352-22

Usuwanie gumy do ¿ucia

Calcacid Diversey-Lever GmbH
68219 Mannheim
Tel. 0621 / 8757-0

Usuwanie plam, spowodowanych lekami
zawieraj¹cymi dopaminê

Rochex SP Rochex Laboratoires
F – 74106 Annemasse Cedex
Tel. +33 / 50374954

Taski P 44 Diversey-Lever GmbH
68219 Mannheim
Tel. 0621 / 8757-0

Œrodek czyszcz¹cy do procesów rozpylania

Neodisher MA Chem. Fabryk Dr. Weigert
20539 Hamburg
Tel. 040 / 78960-0

Usuwanie krwi

Producent Czyszczenie
wstêpne

Wstêpna konserwacja
/ zabezpieczanie

Czyszczenie rutynowe

Wittol Chemie GmbH Oho – specjalny detergent Oho - produkt do nab³yszczania
pod³óg

Oho Boden Universal Wischpflege
(uniwersalny produkt do konserwacji
i ochrony)

Perfekt – wielofunkcyjny œrodek
czyszcz¹cy

4.2 Produkty do czyszczenia dla prywatnych u¿ytkowników

Powy¿sze produkty s¹ dostêpne w sklepach i supermarketach.

4.3 Specjalne Produkty Czyszcz¹ce

4.4 Specjalne œrodki czyszcz¹ce

Jodolan

SI/O2

AG3

TAM 25

- usuwanie plam wytworzonych przez œrodki dezynfekuj¹ce zawieraj¹ce jodynê.

- usuwanie plam wytworzonych przez roztwory infuzyjne, rtêæ chromow¹, fiolet metylowy
i pigment Castellani.

- usuwanie plam wytworzonych przez srebro, rtêæ i œrodki dezynfekuj¹ce do skóry.

- usuwanie plam wytworzonych przez czerwone wino, soki owocowe, kawê, Colê i p³atki
kwiatowe.
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Rodzaj plamy Œrodek Usuwanie

Krew Rozcieñczony podstawowy œrodek czyszcz¹cy
Rozpuszczalnik krwi, np. Neodisher MA
(Chem. Fabrik Dr. Weigert, Hamburg,
tel. +49 40-78960-0
Pasta myj¹ca

Pocieraæ delikatnie czyst¹
szmatk¹ (wilgotn¹).

Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Wymiociny
Ropa
Pozosta³oœci
jedzenia

Rozcieñczony podstawowy œrodek czyszcz¹cy
Pasta myj¹ca
Czyszcz¹cy œrodek sanitarny oparty na kwasie
fosforowym

Rozpuœciæ zaschniêt¹ plamê,
pocieraæ delikatnie wilgotn¹
szmatk¹, szczoteczk¹
lub g¹bk¹

Soki owocowe Rozcieñczony podstawowy œrodek czyszcz¹cy
Czyszcz¹cy œrodek sanitarny oparty na kwasie
fosforowym, mo¿e byæ specjalny œrodek czyszcz¹cy
TAM 25*
Pasta myj¹ca

Pocieraæ czyst¹ szmatk¹ (zwil¿on¹).
TAM 25 zgodnie z zaleceniami.
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Kawa
Kakao
Cola

Lekki detergent, czyszcz¹cy œrodek sanitarny oparty
na kwasie fosforowym, mo¿e byæ specjalny œrodek
czyszcz¹cy TAM 25*
Pasta myj¹ca

Oporne plamy potraktowaæ g¹bk¹,
TAM 25 zgodnie z zaleceniami.
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Kleje kontaktowe Octan etylu, rozcieñczony
Pasta myj¹ca

Pocieraæ czyst¹ szmatk¹ (zwil¿on¹).
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Rdza Usuwacz do rdzy
Czyszcz¹cy œrodek sanitarny oparty na kwasie
fosforowym, mo¿e byæ specjalny œrodek czyszcz¹cy
TAM 25*

Zastosowaæ usuwacz do rdzy
i pozostawiæ na czas reakcji,
pocieraæ czyst¹ szmatk¹.
Zgodnie z instrukcjami.

Czerwone wino Czyszcz¹cy œrodek sanitarny oparty na kwasie
fosforowym, mo¿e byæ specjalny œrodek czyszcz¹cy
TAM 25*

Zgodnie z instrukcjami.

Œlady obuwia
Pasta do butów
Smo³a

Benzyna
Pasta myj¹ca
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹

Pocieraæ czyst¹ szmatk¹ (zwil¿on¹)

Guma do ¿ucia Octan etylu, ropa naftowa, rozcieñczalnik uniwersalny,
pasta myj¹ca
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Pocieraæ czyst¹ szmatk¹ (zwil¿on¹)
lub g¹bk¹.
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Tusz do stempli
Atrament

Alkohol, benzynowy usuwacz tuszu, pasta myj¹ca
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Pocieraæ czyst¹ szmatk¹ (zwil¿on¹)
lub g¹bk¹.
Potraktowaæ past¹ myj¹c¹.

Tusz od d³ugopisu Usuwacz plam, np. Elatex, CC-Dr. Schutz GmbH Patrz instrukcje stosowania

Usuwanie plam (zgodnie z instrukcj¹ stosowania), mo¿e spowodowaæ powstanie rozjaœnieñ na
wyk³adzinie kauczukowej w miejscu, które by³o potraktowane œrodkiem. Obszary te œciemniej¹
ponownie podczas rutynowego czyszczenia.

Wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel
producenta:

*�ród³o zaopatrzenia w specjalne œrodki czyszcz¹ce:

5. Usuwanie plam

5.1 Plamy po substancjach powszechnie stosowanych

Jeœli substancje wymienione poni¿ej zostan¹ usuniête natychmiast z wyk³adziny, nie pozostan¹
¿adne plamy. Plamy mog¹ powstawaæ tylko w przypadku ich wyschniêcia.

Stary Rynek 76
61-772 Poznañ
tel. 061 / 852 32 84
fax 061 / 853 18 02
office@bonita.com.pl
www.bonita.com.pl
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Plamy na wyk³adzinach
kauczukowych nora®

Œrodek Usuwanie

Roztwory infuzyjne Specjalny œrodek czyszcz¹cy AG 3*
Specjalny œrodek czyszcz¹cy Si O2*,
sk³adniki A + B

tak jak w instrukcjach
(mo¿liwe powstawanie uci¹¿liwych zapachów)

Dopamina Czyszcz¹cy œrodek sanitarny oparty
na kwasie fosforowym
Dismozon pur (Bode-Chemie)
Apesin AP 100 (Tana -Chemie)

tak jak w instrukcjach
(mo¿liwe powstawanie uci¹¿liwych zapachów)

Produkty z jodyn¹ Specjalny œrodek czyszcz¹cy Jodolan*
Dismozon pur (Bode-Chemie)
Apesin AP 100 (Tana -Chemie)

tak jak w instrukcjach, zgodnie
z kartami zawieraj¹cymi dane techniczne

Rtêæ chromowa Si 02* tak jak w instrukcjach, zgodnie
z kartami zawieraj¹cymi dane techniczne
(mo¿liwe powstawanie uci¹¿liwych zapachów)

Dwusiarczek niebieski Specjalny œrodek czyszcz¹cy AG 3* tak jak w instrukcjach, zgodnie z kartami
zawieraj¹cymi dane techniczne

Azotan srebra AG 3* tak jak w instrukcjach, zgodnie z kartami
zawieraj¹cymi dane techniczne

Rivanol AG 3* tak jak w instrukcjach, zgodnie z kartami
zawieraj¹cymi dane techniczne

Fiolet metylowy Si 02* tak jak w instrukcjach, zgodnie z kartami
zawieraj¹cymi dane techniczne 2x

5.2 Plamy po zaschniêtych lekach

*�ród³o zaopatrzenia w specjalne œrodki czyszcz¹ce:
Wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel producenta:

Rozszerzon¹ listê badanych substancji specyficznych dla szpitala mo¿na uzyskaæ pisz¹c
na adres:

Stary Rynek 76

61-772 Poznañ

tel. 061/ 852 32 84

fax 061/ 853 18 02

office@bonita.com.pl

www.bonita.com.pl

office@bonita.com.pl
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6. Zalecenia dotycz¹ce czyszczenia pokryæ sto³owych norastat

Œrodki:
1. Usun¹æ luŸny brud i jego cz¹steczki.
2. Zastosowaæ œrodek poleruj¹cy rozpuszczony w wodzie, np. „Taski” (stê¿enie 1.5%).
3. Pozostawiæ roztwór na 10 minut.
4. Wyszorowaæ obszar rêcznie ¿ó³tym padem.
5. Zmyæ brudny p³yn.
6. Zmyæ ponownie czyst¹ wod¹.
7. Pozwoliæ powierzchni wyschn¹æ.

Œrodki te powinny byæ stosowane w regularnych odstêpach czasu (np. co 1-2 tygodnie).

Czyszczenie wstêpne

Polerowanie wstêpne

(do wykonania oddaniem do u¿ytku, jednak dopiero po skoñczeniu fazy wi¹zania kleju,
tj. nie wczeœniej ni¿ 48 godzin po instalacji).
Usun¹æ grubszy brud przy u¿yciu urz¹dzeñ i maszyn zamiataj¹cych lub odkurzaczy.

Zastosowaæ odpowiedni intensywny œrodek czyszcz¹cy i / lub podstawowy œrodek czyszcz¹cy
na wyk³adzinê, w sposób okreœlony przez producenta, pozostawiæ na czas reakcji na ok. 15 minut
i u¿yæ jednodyskow¹ maszynê czyszcz¹c¹ wyposa¿on¹ w czerwony pad czyszcz¹cy i / lub
œrednio-tward¹ szczotkê czyszcz¹c¹.

Usun¹æ zabrudzony roztwór czyszcz¹cy i przetrzeæ jeszcze raz czyst¹ wod¹ do momentu,
gdy z pod³ogi znikn¹ wszelkie œlady brudu i pozosta³oœci œrodka czyszcz¹cego.

Dokonuj¹c wyboru œrodków, które maj¹ zostaæ u¿yte oraz procedur ich stosowania, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê zalecenia producentów œrodków czyszcz¹cych i / lub wyk³adzin, co do sposobu
czyszczenia i polerowania.

Jeœli iloœæ brudu na miejscu budowy nie jest pokaŸna, zabiegi czyszczenia rutynowego
wyk³adziny 986 deco / luxor, zwa¿ywszy na ich specjaln¹ powierzchniê, mog¹ zostaæ
rozpoczête niezw³ocznie.

Polerowanie wstêpne pozwala zapobiec zabrudzeniom, u³atwia póŸniejsze zabiegi rutynowego
czyszczenia, a tak¿e skutecznie zabezpiecza przed lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi
(œlady obcasów, zadrapania, itd.).

Rozprowadziæ równomiernie rekomendowany, mocno skoncentrowany ,
zgodnie z zaleceniami producenta, u¿ywaj¹c miêkkiego mokrego mopa. Polerowaæ w celu
zespolenia wyschniêtej warstwy ochronnej. Dokonuj¹c wyboru œrodków, które maj¹ zostaæ u¿yte
oraz procedur ich stosowania, proszê wzi¹æ pod uwagê zalecenia producentów œrodków
czyszcz¹cych i / lub wyk³adzin, co do sposobu czyszczenia i polerowania.

przed

Uwaga:
norament

œrodek konserwuj¹cy

7. Zalecenia dot. wstêpnego czyszczenia, wstêpnego polerowania
i rutynowych zabiegów czyszcz¹cych dla wyk³adzin kauczukowych
noraplan /noraplan eco oraz norament /norament eco® ® ® ®
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Wstêpne polerowanie przy u¿yciu odpowiedniej zdaje dobrze egzamin zarówno
na wyk³adzinach o powierzchni strukturalnej, jak i na obszarach gdzie nanosi siê
du¿o brudu. W takim przypadku, zabiegi czyszczenia wstêpnego powinny zostaæ przeprowadzone
przy u¿yciu padu i/lub szczotki o odpowiedniej twardoœci.

Bie¿¹ce zabiegi czyszczenia rutynowego musz¹ zostaæ dostosowane do rodzaju wykonywanej
pracy, tj. od natê¿enia, jak równie¿ iloœci wnoszonego brudu. Dodatkowo, œrodki czyszcz¹ce
i procedury zastosowane w pracach czyszcz¹cych musz¹ byæ dostosowane do czynnoœci
polerowania wstêpnego.

Uwaga:
emulsji/dyspersji

noraplan stone

niebieskiego / zielonego

Czyszczenie rutynowe

8. Zalecenia dot. wstêpnego czyszczenia, wstêpnego polerowania
i rutynowych zabiegów czyszcz¹cych dla pod³óg unoszonych
i bezspoinowych p³ytek elastycznych noraplan®

Czyszczenie wstêpne i polerowanie wstêpne przy u¿yciu
œrodków czyszcz¹cych w sprayu

Ponowne polerowanie

Czyszczenie rutynowe

Wci¹gn¹æ luŸny brud odkurzaczem bez u¿ycia wody. Usun¹æ przywarty brud przy pomocy
wilgotnego mopa.

Rozpyliæ œrodek czyszcz¹cy przy u¿yciu rozpylacza rêcznego lub urz¹dzeñ rozpylaj¹cych.
Nastêpnie wetrzeæ przy u¿yciu jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej i czerwonego padu.

Dokonuj¹c wyboru œrodków, które maj¹ zostaæ u¿yte oraz procedur ich stosowania, weŸcie proszê
pod uwagê zalecenia producentów œrodków czyszcz¹cych i / lub wyk³adzin, co do sposobu
czyszczenia i polerowania.

Nale¿y pilnowaæ by pad by³ odpowiednio wymieniany.

Jeœli zajdzie taka potrzeba, nale¿y jeszcze raz wypolerowaæ powierzchniê przy u¿yciu
jednodyskowej maszyny w bia³ym lub be¿owym padem.

Zetrzeæ na mokro przy u¿yciu wilgotnego lub specjalnie przygotowanego gotowego sukna (szmatka
z gazy) lub starannie wy¿êtym mopem zaopatrzonym w podwójne wiadro na kó³kach z wy¿ymaczk¹.
Polerowaæ w regularnych odstêpach czasu przy u¿yciu maszyny jednodyskowej (bia³y pad).
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9. Dodatek do instrukcji czyszczenia dla wyk³adzin noraplan
z g³adk¹ powierzchni¹ polerowanie na wysokich obrotach

®

Czyszczenie wstêpne

Usun¹æ grubszy brud przy u¿yciu urz¹dzeñ zamiataj¹cych
lub odkurzacza.

Rozcieñczyæ odpowiedni intensywny œrodek czyszcz¹cy
(patrz: poni¿sza tabela) w wodzie, jak opisane przez producenta,
a nastêpnie rozprowadziæ na ca³ej powierzchni w celu nawil¿enia,
przy u¿yciu jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej z

Po okresie ekspozycji nale¿y czyœciæ powierzchniê
przy u¿yciu jednodyskowej maszyny czyszcz¹cej. Nie pozwoliæ,
aby œrodek wysech³.

Zbieraæ roztwór czyszcz¹cy przy u¿yciu odkurzacza wodnego
do czasu, gdy powierzchnia wyk³adziny bêdzie wolna od
wszelkich pozosta³oœci brudu.

Po okresie wysychania 2 do 3 godzin, powierzchnia powinna
byæ polerowana przy u¿yciu maszyny wysokoobrotowej
(oko³o 1000 -1500 obr. na min.) wyposa¿onej w tzw. pady
wysokoobrotowe, co pozwoli na uzyskanie jednolitego efektu
wizualnego.

czerwonym
padem.

20 minut

Polerowanie wstêpne

Dobre warunki czyszczenia otrzymamy wprowadzaj¹c 2-etapowy
proces zmywania (system 2 mopów + wiadro z wy¿ymaczk¹
na kó³kach) lub specjaln¹ jednoetapow¹ procedurê czyszczenia
np. Vileda SWEP System, w po³¹czeniu z odpowiednimi œrodkami
czyszcz¹cymi.

Dla du¿ych i nieumeblowanych obszarów mo¿na zastosowaæ
czyszczenie automatyczne przy u¿yciu specjalnych maszyn
czyszcz¹cych, rekomendowanych przez producentów danych
œrodków czyszcz¹cych.

Wygl¹d pod³ogi mo¿e zostaæ ulepszony poprzez regularne
i odpowiednie czynnoœci polerowania.
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Œrodki czyszcz¹ce i poleruj¹ce

Wymienione clearing tabeli œrodki czyszcz¹ce i poleruj¹ce s¹
funkcjonuj¹cych na rynku w Niemczech.

Oczywiœcie, inne produkty, które nie zosta³y tutaj wymienione, mog¹ równie¿ zostaæ zastosowane,
jeœli producent danego œrodka zaleca go do takich zastosowañ.

rekomendowane przez
producentów œrodków czyszcz¹cych

Producent Intensywny œrodek
czyszcz¹cy

Pasta myj¹ca

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. HC 43 Intensivreiniger Corridor daily

CC-Dr. Schutz GmbH
Tel. 0228 / 953 52- 0

Aktivreiniger R 280 CC-Fußbodenreiniger R 1000

Dr. Schnell Chemie GmbH
Tel. 089 / 350 608- 0

Forol Floor Top

JohnsonDiversey GmbH

Tel. 0621 / 8757 - 0

Taski profi Taski tensol

Johannes Kiehl KG
Tel. 08134 / 9305- 0

Dopomat Procur

Wetrok
Tel. 0211 / 41502 - 0

Antiwax Wetrok Owetol Neu
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