
Konserwacja i czyszczenie

INFORMACJE OGÓLNE

Prawidłowa konserwacja i utrzymanie przedłużają  
żywotność podłóg BOLON. Kolor, wzór wykładziny oraz  
miejsce w jakim została zainstalowana wpływają na  
sposób i częstotliwość czyszczenia.

Producent zaleca codzienne sprzątanie przy pomocy
odkurzacza (miękka szczotka). Należy się starać nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia wykładziny.

• Meble powinny być wyposażone w podkładki

ze stali nierdzewnej lub teflonu bez ostrych krawędzi.
• Kółka foteli biurowych powinny być wykonane z  

twardego materiału (poliamid), co umożliwia  
swobodny ruch i zapobiega zużyciu podłoża.

• W przypadku czyszczenia na mokro, zalecamy  
czyszczenie ciepłą wodą. Stosować minimalną ilość  
środka czyszczącego o neutralnym (pH 7-8).

• Nie używać silnie alkalicznych środków czyszczących,  
proszków do szorowania ani mocnych  
rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić podłogę.

CZYSZCZENIE PO MONTAŻU

Montaż podłogi powinien w miarę możliwości odbywać  
się po zakończeniu pozostałych etapów prac.
W przeciwnym razie należy przykryć podłogę folią
plastikową lub płytą. Najpierw należy zastosować suche
czyszczenie, czyli dokładnie odkurzyć wszelki kurz, brud
i odpady. Nie należy zamiatać podłogi.

CODZIENNE CZYSZCZENIE

W ramach codziennego czyszczenia zalecamy przede  
wszystkim odkurzanie. W razie potrzeby można także  
przetrzeć podłogę mopem. Mop powinien być dobrze  
wyżęty; najlepiej zastosować płaski mop z mikrofibry.  
Zmieniać ciepłą wodę na czystą, kiedy znacząco się  
zabrudzi.
Jeśli to możliwe, zaleca się czyszczenie wzdłuż splotu.

Typowe rodzaje plam i ich usuwanie:

W miejscach intensywnego zabrudzenia ( plama z kawy;
wina; rozdeptane owoce; pożywienie; zaschnięte błoto
z obuwia; itp.) po miejscowym zmoczeniu zabrudzonego
miejsca należy użyć właściwego dla plamy odplamiacza.
Następnie należy to miejsce wypłukać i wysuszyć.

Jeżeli zabrudzenia miejscowe nie dają się usunąć przy  
zastosowaniu standardowych środków, należy
zastosować punktowo silniejszy środek czyszczący
o skali (pH 8,5 - 9). Po jego zastosowaniu należy  
czyszczone miejsce spłukać czystą wodą a następnie  
wytrzeć do sucha. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

OKRESOWE CZYSZCZENIE

Należy dokładnie odkurzyć podłogę a następnie  
wyczyścić ją na mokro stosując maszynę ze szczotkami  
walcowymi. Szczotki powinny być miękkie lub średnio
twarde. Użyć ciepłej wody.

Po użyciu środka czyszczącego (opcjonalnie), należy  
powierzchnię podłogi spłukać czystą wodą.
Nadmiar wilgoci odessać odkurzaczem sucho-mokro.

USUWANIE PLAM

• Plamy powinny być natychmiast usuwane,

w przeciwnym razie mogą wniknąć w wykładzinę
i przywierać do niej (zjawisko znane jako migracja).

• Niektóre materiały (gumowe nóżki, gumowe maty,  
kółka wózków) mogą na skutek długotrwałego
użytkowania powodować trwałe odbarwienie podłogi.

• Nie używać acetonu, silnie alkalicznych środków  
czyszczących, proszków do szorowania ani mocnych  
rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić podłogę.

• Do usuwania plam zalecane jest użycie ściereczki

z mikrofibry lub ręcznej szczotki ze średnio twardym  
włosiem.

RODZAJ PLAMY PRODUKT DO USUWANIA PLAM

Czekolada, tłuszcz, owoce, sok, śmietana, kawa, napoje  
bezalkoholowe, wino, piwo, odchody, wymiociny, mocz

Ciepła woda z silniejszym środkiem czyszczącym

Asfalt, smar, olej, pasta do butów, kredka, atrament Benzyna oczyszczona lub benzyna ekstrakcyjna

Krew Zimna woda, ewentualnie roztwór wody z amoniakiem

Rdza Lekki kwaśny środek czyszczący (pH 3-4)

Klej – emulsyjny, akrylowy Spirytusowy Ciepła woda, ewentualnie benzyna ekstrakcyjna

Guma do żucia

Zastosować środek do usuwania gumy do żucia

lub zamrażacz w aerozolu, następnie bardzo ostrożnie zamrożoną  
gumę wykruszyć/zeskrobać.

Ślady po butach Wyczyścić suchą szmatką

Należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami producentów środków chemicznych


