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Lzyszczenie i honserwa cj a kurzu. Realizowane Jest przewa2nie na mokro" Sl aale*nc6ci od charakteru z*brudzen

Reoularne czvszczenie w niedluqich odste W biuracn. urzgoach s<lepach powierzchnig nale*y dohrad 6rodek o odpowiednim

puJr] Jrurr"niu" ori" ,n""r""r. ii" p"tror"r.. \atezy pt /elrzec 7a po-ocq slTat nopa itp. phi'

bl"ruJo*u"n nie ivf f<o ze wzq,ed, na wa orv .wilzonych rozwo'err '3'ooka cryszcz4co - Srodki c.,s2czqce zasadowe (alka rczn,
i"iir"ii" r.,gii"ri"rnel reczio*'ii,ei .. itslea" konserwLlEcego w warunkac.l 

Iti:]v:l:.^^. , pH 9'14 ) odznaczaiq sie bardlo dobrynr
na czas u)ltkowania o*r ,tr)Vniu" i; 

-' - - - wych posadzkq ra ezy zrryc 
.duza 

i osc q wody wlasciwosciam i czyszcz4cyni w szclegor^ . r

;-""b'y' 
''i;;i;p;;";;"h;i'ooJrosi. 

;i31?'5"% ?:t?:.',ilffl: 
srodka, zabrudzen pochodzen,a orsaniczneso

nnLn,nic  ̂ ^-^^,  - .  r - l  v1q-cau ," ,  "  l  
posaozKl.  

.  lak:  bralka,  t luszcze,  pochodne ropy naf  tow-
wybor odpow;ednrego pokrycla podlogi  ma Twaszctaw p'zypaohu powrerrcnnr anTypo i rn Sronki  te sk lar ia ia sre z akjvwristbLnv wprvw .' pdi;i:i::". r,:.jy,*,*" 

" 
'rr,,so*u.- rrJsza ovc ,',",.i"-"-e")i " iia"o, 1fiil?:i;J:""1ff3A?:i%i,lfJji?r'Jo'"'"",i zwi4zane z tym raklaoy rd la1c7\s7cze.nt€ rr\ec^ar cznie za Domoca specjdtnvch nie il;;';;;;;;F * *tOri" LnirGyl.y.-ikonserwacjg. Decyduiqcymi czvnni<ami ,  rysujacyer powerzchni szczole<.w prry- , ,- ,) . , f ,"r.r"tnir.a*sq Lu: rodzaj malerialu. struklu.ta oowierzchni fao(, ctystctenia mecranin,nonn mno: h'e

i kolor pokrycia. Srodki zapobiegawcze. 1a< )ur,oro*.n" u.zAaten.ar" Jr")"o'r[u.]"" 
"'- Srodki czyszcz4ce kwasowe (pH 1 5)

np. okieStenie strer o wynaganyrn slopniu wa cowymi rub raterzowvrr i jo ir" ie. iu !1d_ulE.lg:1! i"_sgl l igj :1a!j ! .9t j l l I?:

:a::?:::jff'::ijfl',3i|:1,ililu'fr5':td," :,iJ::Is3;;:,i?;,1;:i'"'-';11:::'":'3,1::'' i:"ii,Sifl8iiriiqlii':xitTilil1::"
wania wszqdzie Tam. gdze stawiany poowvl wac agregdty -ry,aLe ood *y.on - 

"i.niLni"r 
:!bt]3"g1_"a-t_1.r?^.J"f,.^ly.?::y 

i *rt,
szone wymagania co do wyglqdu posadzkr. zimnq' i  g5rqcq wbd4 z eweniualnym 9"1?:iY 

czyszczqcycn.l \alczQscrel zawlera:e

*ryoe*e*ni* n*vryreh pa*adzek ispo dodatkiem srodkow mylqcych 
-' ' 

Iw^asy 
fosforowe Do czvszczenia powlok

*;;;;i";'- Gzyszczenie okresowe, suuntowne ma na S8?ift:Yn'ffl;3?1l,l3t5,nie 
nadalq

-  , , " , ^ ^ i  ^ ^  r ^  : ^  ^ ^ ^ ^ ,A uvvov, 1,-".Jzkr wyKonywane ce L usunrec e starych. sl lrvci zabrudzen, W orzvoaoku czvszczenia Srodkirnr <wdst , ,
sawroznychwarunkach.wynaga jqzab iegow wszerk ieqo 'oaTaJuDeleqnac l l ' ychoow+ok .n i 'mr iqzahvcs tosowaner , rzad, ten ,aodo. ' .
ctystctacycn Tarowno w trakcie wykonywania polrrre owy cl- r.ro woshowyclr. a7 oo wlasciw"j ;; ;;;;.j;d.i..'""'"-
powlokr, jak i ra Takolcren'e prac pow'erzc^' obe rr- " tula,o.3.].a-o;5er",. 

srodki czyszczqceneutralne (oboler-.
Gzyszczenie wstqpne poocTas,pok.ywar a i:Y:?:l;:;?ij";i" 3i:i,,r"ii,?rr::fl:i:,- lo,li:,jl'i;ii#;=d;fiffiil=rbrudz.rpodtosi loprocz koniecznej obrobki necha :,,',::^,:^',-:::::7'"y,"^':!,:ii::;;,',Jll;: 

' 
mycia rqcznego marerialow wrazriwych ^"

nicznei.- z reguiy srutowanra) potega 1a acTy 5,1":""; ". y":;:'^:;l:';'"]i=dj;;)#i kwasy i zasad"y . Zawierajq subslarcie cz; s z
szczeniu poprzezzamiaranie i odkurzan'" "r5olo;"',;"Jffi;U ilii.ffi;;d;J;fi5; 91s9,9t gm.ul$ji rozpuszciatnikow. Z uwagnnn,nia z racz+otz m'+''riaru, zanieczyszczen ll"r?i:j:,f"?"t',",il1?r[Y}-'?:j:;XJil," .iL-i"*"iria ir"se pranv.toro*ane sq czqsi:v v v ' v a u

i  zq6r, r jzan ro; .or ;  ^ ,^^ol io. i^ , i ' l - "  I l " - " - , """  lJo kwaso$ 1 '^ .P' ted - iy : ier  S'odkow kwa l9-n ?' '"' '-YY'Y| 
;-1"1:] '"-'YY"-t o: 

'.- :Y:Y'g Yl I -'-uu sow 1 c ̂  r a rely sprdwoz . oo bo' no.. rut"riut, prty ctysrczeniu mechaniczny'n
wymaga nalezy rownlez zmyc poKrywane po :"^'ll:_ I :::,.^":^.:^:::_:.::;. ;::^ :::^:," 5__rr-: L---^....,ri_^- ,^ ^^d,i
wierzchnie woda z odpowteonimi ciooatt<ami posadzkl na stosowanv czvnn l^ Pianq nanosi stpoli.l:1,-"^"]:1:i:::*.::1t]""""i

Gzvszczenie ko,i."--;;;;;;;;;;;;;. :"il",8"#"i6'#:%'"?ii"f;?h35:,: 3:'fl3- ;"f,:'-"il? x,T;?l{?:li,B:H:"J,ilm,,:9:::"
towanie powtokr posadzkow^ej 

^do:!!.i."j, dach nalezy iq usunqc wraz z rorpus.czony't i owy badz mocho zasadowy w.razie potrzec.,
po zakonczeniu prac. Czyszczente nowo zanieczyszczeniami. MetodQ ta rno2na mo2na uzytivac srodkt pielqgnujqco-konser-
wykonanej, ale utwardzonel luz posadzkr ,toro*uc rowniez na powieizchniach wyko- wujqce na bazie polimer6w. Stosowane sa c^
obejmuje najczqscrej usunigcie polostarych n:nv,.h zp snaok.em Na koniec calosc nalezv nai-czesc,ei orzv okresowvm czvszczeniu

:T3i,T::"i,,:*y::1?:11fi;:yl ,2?,":::?:v zmyc czystq wod4. rstotnym czynnikiem przy porowatych powierzchni w ceru poprawy
l l d lc4y  4guur r rs  u  v  uvondZoWKaml  p rOOUCenIa  CZyStCZen iL  g rur towtyn t  leSt  WlaSCiWe OdpOrnOSC,  na  ZabrUdZen ia .
rozcietczyc wodq wylai 

13 ll?Y]:tj"!i5j oobrar e cza-su dzralania stezenia prepararu Do pielqgnacji posadzek ispo Concret ̂Po odczekaniu okreSlonego czasu niezbQd- myiqcego. *ornisidso*6c siooio, porirerowe tworzac=nego do zadzalania plynu czyszczqcego n,^*^'^_^ur-^
podtogQ nalezywyszorowac maszynowo rlferta Srodk6w czyszczqcych i pi*lggn*. powlokQ zabezpieczaiqcqprzedzabrudze

iu po'i,b.a li.inoiur".o'*d"rnu;t;;;;; . 
cvi*vch. niem. W przvpadku starvch zniszczonvch

.ect\e tapomocE rr"roiki  Jo Joiowania posadz< roznia s e miedzy soba zarowno !11^1t"nni, 
jezel i  pol imerowe,srodki 1 € o: :

Narzqdzia musza by6 tak dobrane, aby nie materialem z jakiego sq wykonane jak tez dostatecznej ochrony przed zabrudzenien'

rvuoiue pow.zLtlhi. N" rooni ec ptyn zza- sposobem ich eksploatacji. z teqo wzgledu mozna stosowac preparaty z dodatkiem

d*oi""i5ri *ezv ,rrnq" ;q;;;;; irb 
-- 

irodki czyszczqce powinny by" ;;b;;;";;" If-tjf r w tuti* przvpadku mozna r6wniez

ra pomoca odku"iacza*oonago a nastQonie indywidualnie ola oolrzeb inwestora przez bezpcsrednio po ok'esowyrr czyszczeniu

nalezy posadzkq splukai dokladnie wodA ich producenta lub ie2 {irmq profesjonalnie pokryc posadzkq specjalnq powtokq

w celu usuniqcia pozostalosc zanieczysrczei zajmuj4c4 sig r,rtrzymantem izystosci. Przed aKrylowa

i detergentow. przystqpieniem do rrycia ralezv sorawdzic, IIU przypadku specyficznych obiektow,

Czvezczenie i konserwacia eksptoato- w niewidocznym mielsc.r odpo'n,osc posadzkr nielypowych problemow i 2yczen dolye 227.
;;;;;;;;;;;i:1il;b;il;;ri;; iA:'-'# l,IujX":,1"Y;;1J:,#5ff::3r". Bi*pJilf"?Sil3il',Sj,i:[:i;J :,2:t:'"
::9!l,P,?:::}:?,1Y::^::QJ:j:I:- )eslawieniach. Nalezy bezwzslqdnre,przestr4e- ciyszczeniapianq nare2y uzyc specjatnychprace zwrqzane z czyszczente,m, ef,spl9? ga( za,leceh producenta stosowanych srod- ;ilkil;;;*jac'if,lprOc, *ysoKo1akc
towanej posadzkl na b'iezqco lub okresowo [6w. Konsekwenciq nieprawidlowego doboru s""i"r"v"r, irodkow powierzchniowo czynnv.-
9,9:,Y^1yjXI3ll3,flY"^Y^11..?Y,::*"t'" 

preparatu chemicineso mosa byc: wzmacniacze czyszczqceoraz dodatkowo

";;;;J;i;';;i;ry ";".a;;;#;;; 
3 t'wale uszkodzenia 'nytej pow erzchni pielQ_snJiqce mvdla, woski i polime-voraz

zamiatanie i odkuizanie, wszelk lu2ne 0 czqSciowe usunigcie zabrudzen w razie potrzeby srodki dezynfekujqce'

zanieczyszczenia, jak: kurz, piasek, papiery itp. tS pozostanie preparatu na powierzchni -
Bieiiqce, codzienne ezyszczenie ma na szkodliwe oddziafywanie na organizm
celu, utrzymanie powierzchni we wlasciwym tB zrr iana wlasciwosc; posadzki
wygladl le. naoanle Jel pOrySKu. pr, 'zyjemnego no". Jtrata oolvsku, utrala wlasciwosci

,, 
zapachu oraz zapobie2enie gromadzenia siq u"r'poif ')So;V."



zasadowe (alkaliczne)
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M - mycie maszynowe
R - mycie rgczne

'Wykaz obejmuje produKy chemiczne
firmy Henkel-Ekolab Sp. z o.o.

30-504 KRAKOW
ui. Kawaleryjska 69
tel. :  (0 12) 261 61 00
fax:(O22) 261 61 01 23


