Instrukcja czyszczenia i konserwacji
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Informacje podstawowe:

Bieżąca konserwacja:

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja gwarantują długą
trwałość i utrzymanie wysokiej jakości płytek/paneli
winylowych (LVT).

W zależności od stopnia zabrudzenia podłogę należy
czyścić w sposób ciągły. Kurz i luźne zabrudzenia usuwać
odkurzaczem. Do usuwania silnie przywierających zabrudzeń należy stosować preparat Uzin Resilient Care po
rozcieńczeniu z wodą w proporcji ok. 1:200 (ok. 50 ml
na 8 – 10 litrów wody). Roztwór należy nanosić mopem
(uchwyt składany RZ z założonym mopem drobnowłóknistym RZ).
Wskazówka: zmiana stosowanego środka do czyszczenia
i pielęgnacji może negatywnie wpłynąć na odziaływanie
pielegnacyjne i wygląd optyczny płytek/desek winylowych
(LVT).

Działania zapobiegawcze:
Dużej części wnoszonych, zwykłych zabrudzeń można
uniknąć stosując przed wejściami, wzgl. w strefach
wejściowych, maty/wycieraczki wyłapujące brud. Należy
je uwzględnić w planie bieżącej konserwacji.

Czyszczenie po zakończeniu prac
budowlanych:
Nowo położoną płytkę/panel winylowy (LVT) należy przed
przystąpieniem do jej użytkowania poddać specjalnemu
czyszczeniu wykonywanemu po zakończeniu prac budowlanych. Podczas tego zabiegu usunięte zostaną pozostałości poprodukcyjne oraz zabrudzenia budowlane. Do tego
celu należy użyć środka do czyszczenia gruntownego
Uzin Basic Cleaner (po rozcieńczeniu z wodą w
proporcji 1:100). W przypadku silnych zabrudzeń należy
zastosować stężenie w proporcji 1:10. Środek należy
stosować zgodnie z instrukcją. Roztwór czyszczący
rozprowadzić na płytce/panelu winylowym (LVT) i po
upływie czasu oddziaływania wynoszącego ok. 10
minut
wyszorować
szorowarką jednotarczową
(optymalnie Wolff Tango) z założoną szczotką do
szorowania lub czerwonym padem. Zebrać preparat z
zabrudzeniami (optymalnie odkurzaczem Wolff Starvac) a
następnie dokładnie umyć płytkę/panel winylowy (LVT)
czystą wodą (wymagane tylko po zastosowaniu
wyższego stężenia preparatu 1:10).

Pierwsza konserwacja:
W wypadku płytek, paneli winylowych (LVT) z fabrycznym wykończeniem PU z reguły nie jest konieczna
pierwsza konserwacja. W obszarach intensywnie
użytkowanych może okazać się konieczne (należy
stosować się do instrukcji producenta) powleczenie
płytek/paneli winylowych (LVT) bezpośrednio po ich
ułożeniu
lakierem
Uzin Turbo Protect.
W
pomieszczeniach mieszkalnych wystarczy najczęściej jej
zakonserwowanie dyspersją polimerową (Uzin Resilient
Sealer)

Czyszczenie gruntowne:
W zależności od intensywności użytkowania oraz rodzaju
wykonywanych bieżących zabiegów konserwujących
zachodzi konieczność przeprowadzania czyszczenia
gruntownego w obiektach na przykład co 12 - 18 miesięcy.
W wyniku wykonania czyszczenia gruntownego usuwane
są oporne zabrudzenia i inne pozostałości, które negatywnie wpływają na wygląd powierzchni. Do usunięcia zabrudzeń stosuje się środek Uzin Basic Cleaner po
rozcieńczeniu z wodą w proporcji od 1:1 do 1:10.
Roztwór czyszczący należy rozprowadzić na płytkach/
panelach winylowych (LVT) i po upływie czasu
oddziaływania wynoszącego ok. 10 minut wyszorować
szorowarką jednotarczową (optymalnie Wolff Tango) z
założoną szczotką do szorowania lub czerwonym padem
(względnie zielonym). W przypadku pozostałości
szczególnie opornych na usuwanie (np. kilka warstw
bardzo starych powłok konserwujących) należy zastosować intensywny preparat do czyszczenia gruntownego
Uzin Basic Cleaner rozcieńczony z wodą w proporcji
1:1. Zebrać cały preparat z zabrudzeniami (optymalnie
odkurzaczem Wolff) i dokładnie, dwukrotnie umyć,
płytki/panele winylowe (LVT) czystą wodą. Następnie
konieczne jest przeprowadzenie pierwszej konserwacji
(zgodnie z opisem w punkcie "pierwsza konserwacja").
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Utrzymanie dobrego stanu płytek/paneli
winylowych (LVT) w obszarach intensywnie
użytkowanych:
W celu zachowania właściwości powierzchni płytek/
paneli winylowych (LVT) z fabrycznym wykończeniem PU
zaleca się, żeby po dłuższym okresie użytkowania lub po
wystąpieniu oznak zużycia płytek/paneli winylowych
(LVT) zabezpieczyć je lakierem UZIN Turbo Protect. W
tym celu należy najpierw przeprowadzić czyszczenie
gruntowne płytek/paneli winylowych (LVT) zgodnie z
zamieszczonym
powyżej
opisem.
Bezwzględnie
konieczne jest jednakże zastosowanie szarego padu do
renowacji. Dwuskładnikowy lakier UZIN Turbo Protect
należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującą
instrukcją stosowania. Płytki/panele winylowe (LVT)
można ostrożnie użytkować po upływie 24 godzin,
całkowite utwardzenie lakieru uzyskuje się po 7 dniach.

Retuszowanie zadrapań:
Retuszowanie drobnych zadrapań oraz białych linii
włoskowaych mozliwe przy pomocy produktu UZIN Refresher Set.
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Poprzez przekazanie niniejszej instrukcji czyszczenia
i konserwacji firma układająca płytki/panele winylowe
(LVT) spełnia wymóg normy DIN VOB 18365 Roboty
podłogowe wykładzinowe.
Obowiązują ogólnie uznane zasady rzemiosła oraz obecny
stan wiedzy technicznej. Należy również przestrzegać
informacji i zaleceń producenta płytek/paneli winylowych (LVT)
.
W celu uzyskania dodatkowych wskazówek lub w wypadku
pytań dotyczących stosowania naszych produktów
do Państwa dyspozycji są nasi konsultanci branżowi.
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Swoich partnerów do kontaktów znajdą
Państwo w internecie na stronie
www.uzin.pl
Do wszystkich produktów dostępne są
obszerne karty techniczne produktów,
które można pobrać pod adresem
www.uzin.pl w zakładce download.

Zobacz film:
RZ Turbo Protect Plus
- jak odnowić
wykładzinę?

Na stronie internetowej dostępne są filmy
instruktażowe z aplikacji lakieru
UZIN Turbo Protect
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