
CZYSZCZENIE PODŁÓG LVT: 
CREATION 70 [CREATION] / CREATION 70 CLIC SYSTEM [CREATION CLIC SYSTEM] / CREATION 55 [INSIGHT] /  
CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM] / CREATION 55 X’PRESS [INSIGHT X’PRESS] /  
CREATION 30 [ARTLINE] / CREATION 30 LOCK [ARLTINE LOCK] / VIRTUO 30 / VIRTUO 55 / VIRTUO 30 LOCK /  
VIRTUO 55 CLIC / VIRTUO 55 ADJUST / SAGA 

 

 

 

Sprzęt do zamiatania na sucho 
 

Tarcza do czyszczenia mechanicznego 
kolorowe tarcze 3M (lub odpowiedniki) 

 

Sprzęt do czyszczenia mechanicznego 
Automatyczna szorowarka , zamiatarka albo maszyna 
jednoszczotkowa 

  

 

 Konserwacja Wykorzystywany sprzęt Środki czyszczące Metody czyszczenia 

 
 
 
Czyszczenie 
mechaniczne  

 
w przypadku 

zabrudzeń 

Detergent neutralny albo alkaliczny w 
przypadku zabrudzeń 

• Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego 
• Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na 

minutę (z odzyskiem wody) 

 
Czyszczenie ręczne 1x na dzień 

 
- • Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego 

 
 
 
Czyszczenie 
mechaniczne w 
przypadku 
codziennego 
czyszczenia ręcznego 

2x na tydzień 
(1x w przypadku 

małych hali) 

 
jasnozielony 

Detergent neutralny albo alkaliczny w 
przypadku zabrudzeń 

• Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego 
• Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na 

minutę (z odzyskiem wody) 

 
 
 
Czyszczenie 
mechaniczne 

Każda przerwa 
szkolna 

(lub co dwa 
miesiące) 

 
jasnozielony 

Specjalny detergent na ślady 

• Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego 
• Wylać detergent na ślady po butach 

• Poczekać 10 minut 
• Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na 

minutę (z odzyskiem wody) 

 
 
 
Czyszczenie 
mechaniczne 

Każda przerwa 
szkolna 

(lub co dwa 
miesiące) 

 
jasnozielony 

Specjalny detergent do żywicy 

• Zamiatanie z użyciem mopa nożycowego 
• Wylać detergent na żywicę 

• Poczekać 10 minut 
• Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na 

minutę (z odzyskiem wody) 

Instrukcji należy przestrzegać w zależności od ruchu w strefie i jej lokalizacji. 

W przypadku konserwacji ręcznej, w celu zachowania higieny i walorów estetycznych, Gerflor zaleca 
używanie detergentów neutralnych i alkalicznych z wysoką zdolnością zwilżania (rozprowadzenie na 
i całej powierzchni podłogi i jej czyszczenie). 

Niewyczerpująca lista zalecanych środków znanych marek: 
KIEHL: Profloor*, RS Nett**, 
Resinex 
TANA / WERNER: Green care 
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean 
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, 
Innomat** 

ECOLAB: Brial Clean S* 
ANIOS: Deterg’anios* 
ROCHEX: Polystar*, Roctonic** 
BUZIL: HC 43** 
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger** 
DIVERSEY / SEALED AIR: Asset* 

DREITURM: Multinetzer*, 
Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 
Neu** 
 

*Neutralny / **Alkaliczny 

albo 

albo 

albo 

albo 

Pierwsze użycie 

Czyszczenie codzienne 

Czyszczenie cotygodniowe 

Dogłębne czyszczenie 

Piłka ręczna 



USUWANIE PLAM 
 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

 

• Nie wolno używać tarczy ściernych czy stosować metod czyszczenia, które mogłyby uszkodzić 
powierzchnię (z wykorzystaniem środków ściernych, rozpuszczalników, itp.). 

• Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł czy inne meble); zamiast nich używać 
nakładek PCW lub polietylenowych. 

USUWANIE PLAM W TRAKCIE PRAC 

Usuwanie śladów po farbie 
• Nie używać wyposażenia o właściwościach ściernych (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, wełna 

stalowa). 
• W przypadku farby używać znanego rozpuszczalnika. Zacząć od rozpuszczalników takich jak Essence C, 

White Spirit, przed użyciem silniejszych, takich jak spray Taraclean. 
Nie czyścić na siłę, jeżeli plama jest trudna do usunięcia. 

• Po zastosowaniu rozpuszczalnika dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę. 

Na zacieki farby 
Użycie zamrażacza przyniesie odpowiednie rezultaty w przypadku zacieków farby (zamrażacze można kupić 
od producentów środków czyszczących lub w aptekach). 

Na ślady po kleju 
• Świeże ślady po kleju akrylowym (< miesiąc) 

Zastosować roztwór na bazie wody z dodatkiem środka czyszczącego, poczekać aż zadziała, mechanicznie 
wyczyścić i spłukać podłogę. 

• Wyschnięte ślady po kleju akrylowym (> miesiąc) 
Zastosować Essence C albo White Spirit. W dalszej kolejności – dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę. 

• Ślady po kleju 
Używać silnych rozpuszczalników (np. spray Taraclean), nie czyścić na siłę, jeżeli ślady są trudne do 
usunięcia (co może mieć miejsce w przypadku odpornych na rozpuszczalniki klejów usieciowanych). 

WSKAZÓWKI I PORADY DOT. USUWANIA PLAM 

Rdza 
Używać środków antykorozyjnych lub kwasu szczawiowego. Dokładnie spłukać. 

Tłuszcz z jedzenia/farba/tusz z długopisów/pisaków/smoła 
Używać rozpuszczalników takich jak Essence C albo White Spirit. Zetrzeć nierozcieńczanym środkiem i 
spłukać dużą ilością wody. 

Ślady po gumie/butach 
Na ślady po butach używać środka alkalicznego (np. Dynatech Trophy). Poczekać pięć minut, aż zadziała. 
Zetrzeć. 

Guma do żucia 
Użyć zamrażacza w celu utwardzenia gumy do żucia, następnie zdjąć plastikową łopatką (zamrażacze można 
kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach). 


