
TKANE WYKŁADZINY WINYLOWE

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI



Informacje zawarte w niniejszych instrukcjach mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dlatego 
istotne jest, aby osoby odpowiedzialne za instalację nowej wykładziny bacznie obserwowały 
wszelkie zmiany, które mogą dotyczyć produktu lub technik montażu. Zalecane jest także 
dokładne sprawdzenie materiału przed jego użyciem, aby uniknąć uwidocznienia się wad w 
rezultacie końcowym. Niezależnie od powodu, materiału już ułożonego nie można zwrócić.

Piękne 

Praktyczne

Zaawansowane 
technologicznie

Trwałe

SPIS TREŚCI
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Dziękujemy za wybranie tkanej wykładziny podłogowej Dickson®. Wkrótce 
będziesz mógł postawić pierwsze kroki na tym w pełni innowacyjnym materiale.

Wykładzina podłogowa, stworzona w oparciu o szczegółowe badania i udoskonalona 
dzięki głębokiemu doświadczeniu i know-how firmy Dickson, łączy trwałą jakość i 
wygodę konserwacji podłóg winylowych z estetycznym wyglądem i przyjemną fakturą 
wykładzin tekstylnych.

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma praktycznymi radami dotyczącymi układania 
i optymalnego użytkowania nowej wykładziny, tak byś był w pełni usatysfakcjonowany.

S T E P  I N T O  T H E  F U T U R E

by

FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®

PIERWSZA TKANA WYKŁADZINA WINYLOWA, KTÓRA SIĘ NIE STRZĘPI
Technologia FrayGuard®, opracowana przez firmę Dickson, zmniejsza do minimum 
zjawisko strzępienia się wykładziny podczas przycinania i zwiększa trwałość splotu. 
Gwarantuje czyste krawędzie cięcia, co ułatwia szybkie, efektywne i perfekcyjne 
ułożenie wykładziny.



> Aklimatyzacja wykładziny
•  Przed przystąpieniem do układania wykładziny odczekaj, by dostosowała się ona do klimatu 

pomieszczenia:
-  Rolki :  24 godziny przed układaniem rozwiń wykładzinę i rozłóż w pomieszczeniu, do którego jest 

przeznaczona.
-  Płytki : 48 godzin przed układaniem rozłóż paczki z płytkami na płaskiej powierzchni. 

•  Upewnij się, że temperatura i wilgotność pomieszczenia są na normalnym poziomie (powyżej 18°C przy 
wilgotności względnej od 30% do 60%).

> Przygotuj podłoże pod wykładzinę
Upewnij się, że podłoże jest :
• Czyste : odkurz i umyj powierzchnię, usuń wszelkie pozostałości tynku, farby, tłuszczu, oleju, zaprawy, itp.
•  Płaskie i trwałe : bez pęknięć i szczelin; jeśli powierzchnia jest nierówna lub są na niej resztki kleju bądź 

asfaltu, zalecamy użycie podkładu samopoziomującego. 
•  Idealnie suche i wodoodporne: ważne jest, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących w kraju zasad i 

przepisów dotyczących wilgotności powierzchni przeznaczonej do pokrycia.

WAŻNE SZCZEGÓŁY

• �Wykładziny�winylowe�tworzą�nieprzepuszczalną�membranę,�która�zapobiega�odparowywaniu�wilgoci.�
Nadmiar�wilgoci�może�powodować�szkody�natychmiastowe�lub�odsunięte�w�czasie�(odklejanie�się,�
powstawanie�pęcherzyków,�uszkodzenia�podłoża�lub�przedostawanie�się�podkładu�na�powierzchnię).�

•  Sprawdzaj� systematycznie� temperaturę� i�wilgotność�powierzchni�przeznaczonej�do�pokrycia�
wykładziną�winylową.�W�zasadzie�temperatura�nie�powinna�być�niższa�niż�15°C,�a�poziom�wilgoci�
wyższy�niż�2�%.�

> Warunki specjalne
• Kładąc wykładzinę na schodach o dużym natężeniu ruchu, należy stosować profile schodowe.
•  Układając wykładzinę na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym (uwaga: temperatura nie powinna 

przekraczać 28°C w dowolnym punkcie kontaktowym):
-  Przestrzegaj czasu schnięcia powierzchni.
-  Ogrzewanie powinno działać przez 4 tygodnie przed dniem układania wykładziny.
-  Ogrzewanie powinno być wyłączone na 48 godzin przed rozpoczęciem układania wykładziny, 

wliczając do tego czas przygotowania podłoża.
- Odczekaj co najmniej 48 godzin zanim ponownie włączysz ogrzewanie.
-  Unikaj gwałtownych zmian temperatury; ustaw termostat, zwiększając temperaturę nie więcej niż o 

5°C dziennie.
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PRZED
INSTALACJĄ

Przed przystąpieniem do ułożenia 
wykładziny należy w jasnym świetle 
sprawdzić, czy nie ma widocznych wad. 
W żadnym wypadku nie wolno instalować 
materiału uszkodzonego lub wadliwego. 
W razie wykrycia wady natychmiast 
skontaktuj się ze sprzedawcą. 

W harmonogramie prac zaplanuj układanie 
wykładziny jako ostatni etap, aby uniknąć 
jej uszkodzenia podczas innych prac 
wykonywanych w pomieszczeniu. Jeśli nie 
jest to możliwe, zabezpiecz podłogę osłoną 
z tworzywa sztucznego lub tektury. 

RADA FACHOWCA

• Kreda lub ołówek
• Liniał lub taśma miernicza
• Nóż uniwersalny i kątownik do cięcia 
• Szpachelka do kleju
• Wałek do złączy - 2 do 3 kg
• Wałek dociskowy do wygładzania - 50 kg
•  Klej kompatybilny z odwrotną stroną 

wykładziny winylowej (patrz zalecenia)

POTRZEBNE NARZĘDZIA  
I MATERIAŁY

WAŻNE

Zawsze należy przeczytać instrukcje i zalecenia producenta kleju i stosować się do nich z najwyższą dokładnością. 

Kleje wymienione poniżej zostały przetestowane i zatwierdzone przez producentów do klejenia naszych 
wykładzin.

ZALECANE KLEJE 

PŁYN ANSTYPOŚLIGOWY (tylko do płytek) :
BOSTIK

AdhesiTech

MAPEI

Ultrabond ECO Fix

HENKEL

Thomsit T435

KLEJE DO MONTAŻU TRWAŁEGO (do płytek lub rolek) :
BOSTIK

SADERTAC V6 confort

Polymang SM confort

Miplafix 300

MAPEI

Ultrabond ECO 370

Ultrabond ECO V4SP

HENKEL

Thomsit K188E

Thomsit K188S

Thomsit K150

Thomsit K188

Thomsit UK800



INSTALACJA 
WYKŁADZINY
W ROLKACH

W pomieszczeniach z bezpośrednim wejściem z zewnątrz połóż wycieraczkę przy drzwiach. Zatrzyma 
ona do 80% brudu i wilgoci, które mogłyby zostać wniesione do pomieszczenia. Zapewni to wiele 
korzyści, w szczególności zmniejszenie kosztów utrzymania i przedłużenie żywotności wykładziny.

RADA FACHOWCA

Nadmiar wykładziny do ścięcia powinien biec 
wzdłuż ściany lub listwy przypodłogowej.

1. Zaznacz dokładną pozycję pierwszego 
brytu, zwracając uwagę na pozostawienie 
wystarczająco dużego naddatku wykładziny 
w obu kierunkach na złączenie i dopasowanie 
(co najmniej 4 cm).

5. Za pomocą zębatej szpachelki 
(odpowiednio dopasowanej do gatunku kleju) 
nałóż równomiernie klej na odwiniętą część 
wykładziny, zważając, aby nie uformowały się 
rowki. Nie nakładaj kleju na odcinku 20 cm 
od krawędzi wykładziny; połączenia zostaną 
podklejone później. 

3. Przytnij zewnętrzne krawędzie wykładziny 
do kształtu pomieszczenia, prowadząc cięcia 
najbliżej (jak to jest możliwe) ścian, listew 
przypodłogowych, rur itp.:

a.  Kieruj się krawędzią ściany, jeśli listwy 
przypodłogowe mają być założone 
później. 

b.  Kieruj się krawędziami listew 
przypodłogowych, jeśli są już 
zamontowane.

4. Odwiń bryt wykładziny do połowy.

2. Ułóż bryt wzdłuż linii, którą nakreśliłeś na 
podłożu.

11. Ponownie złóż pasma, starannie 
dopasowując obie krawędzie, aby uzyskać 
gładkie łączenie i wykończ je za pomocą 
wałka do łączeń. Następnie wygładź całą 
powierzchnię wałkiem dociskowym, aby 
usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza.

Powtórz te same czynności dla kolejnych 
pasm wykładziny.

9. Przy użyciu linijki i noża uniwersalnego 
zacznij ciąć. Przetnij pośrodku obie warstwy 
zakładki jednocześnie. Usuń resztki.

10. Rozłóż oba bryty i nałóż klej na 
podłoże, aż stanie się lepkie..

8. Narysuj linię równoległą do poprzedniej, 
aby móc ułożyć następne bryty wykładziny; 
pozostaw co najmniej 4 cm na zakładkę 
(1,96 m + zakładka 4 cm ).

6. Rozłóż wykładzinę częścią pokrytą klejem 
do dołu.

7. Ułóż na przewidzianym miejscu, mocno 
przyciskając wałkiem dociskowym, tak by 
usunąć pęcherzyki powietrza. Odwiń drugą 
część brytu wykładziny i powtórz etapy 5, 
6 i 7.

> Zasady podstawowe 
Wykładzina Dickson® ma szerokość 2 m. Układa się ją, przyklejając bezpośrednio do podłoża.
Jak zawsze w przypadku tkanych wykładzin podłogowych, w strukturze mogą występować pewne naturalne 
różnice. W zależności od koloru i splotu, łącza będą bardziej lub mniej widoczne, nadając wykładzinie 
„autentycznie dywanowy” wygląd.

•  Poszczególne bryty powinny być ułożone w kierunku głównego okna lub równolegle do dłuższej ściany 
pomieszczenia

•  W korytarzach bryty powinny być ułożone w kierunku ruchu użytkowania, z wyjątkiem innego zalecenia 
zawartego w dokumentacji specjalnej.

•  Wszystkie bryty powinny być ułożone w tym samym kierunku, aby zapewnić harmonijny wygląd całości; 
kieruj się strzałkami znajdującymi się na odwrotnej stronie wykładziny.

•  Użyj podwójnego cięcia w celu dopasowania dwóch brytów ze sobą.
•  O ile to możliwe, w miejscach nasilonego ruchu unikaj łączeń między brytami. 
•  Unikaj łączeń na końcach brytów, najlepiej końce brytów zakończyć metalową listwą.
•  W tym samym pomieszczeniu należy użyć wykładziny pochodzącej z jednej serii produkcyjnej.

> Układanie brytów wykładziny
> Po zakończeniu układania wykładziny :  
Wykładzina powinna być czysta i bez resztek kleju i innych 
pozostałości po jej układaniu. 

Po zakończeniu układania wykładziny pozostaw ją do 
ostatecznego uleżenia, przestrzegając następujących czasów 
odczekiwania :

•  W przypadku normalnych stref ruchu odczekaj 24 godziny 
przed rozpoczęciem użytkowania pomieszczenia. 

•  Odczekaj 72 godziny przed pierwszym głębokim 
czyszczeniem (patrz czyszczenie i konserwacja). 

•  Odczekaj 72 godziny przed wniesieniem i ustawieniem mebli 
w pomieszczeniu.

Stosuj podkładki filcowe pod meble lub 
inne rodzaje ochrony przed zniszczeniem 
lub zabrudzeniem wykładziny przez ostre 
lub brudne przedmioty. Nigdy nie używaj 
osłon z gumy (olej zawarty w gumie 
może spowodować trwałe przebarwienia 
wykładziny).

WAŻNE
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NANOSZENIE KLEJU

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju, dokładnie przestrzegając zaleceń dotyczących wagi i 
czasu.



La marge laissée pour les coupes remonte le 
long des murs ou des plinthes.

1. 12 godzin po ułożeniu wykładziny usuń wszelkie pozostałości 
kleju i załóż taśmę maskującą wzdłuż środka łączenia się 
brytów.

3. Wstrząśnij tubkę z klejem do spawania na zimno (spoiwo 
płynne) do PVC i wprowadź końcówkę wtryskującą głęboko w 
łączenie.

Przeciągnij końcówkę wtryskującą wzdłuż łączenia, nieustannie 
ściskając tubkę, aby równomiernie rozprowadzić płynne spoiwo 
od jednego krańca łączenia do drugiego.

Poczekaj 30 minut, zanim zaczniesz korzystać z 
pomieszczenia.

2. Przetnij taśmę maskującą nożem obrotowym wzdłuż 
podwójnej krawędzi cięcia.

> Uszczelnianie łączeń – spawanie na zimno 
Aby zapewnić długotrwałe, wodoodporne łącza, powinno się je uszczelnić chemicznie za pomocą produktu 
Werner Muller Type A lub jego odpowiednika. 

Chemiczne uszczelnienie łączy sprawi, że będą :

• Trwale wodoodporne, dzięki czemu nie przepuszczą kurzu lub wilgoci podczas czyszczenia.
a.  Podłoże i klej będą chronione, dzięki czemu zachowają pierwotną przyczepność i odporność.
b. Uniknie się nieodwracalnego podwijania się brzegów.

•  Trwale odporne na uszkodzenia mechaniczne, co pozwoli uniknąć otwierania się łączeń lub osłabiania się 
krawędzi w wyniku nasilonego ruchu.

W niektórych krajach obowiązujące przepisy wymagają określonego rodzaju uszczelnienia w zależności od 
klasyfikacji miejsca i natężenia ruchu. Sprawdź wymogi przepisów lokalnych. 
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Jeśli na wykładzinie jest zbyt dużo spoiwa 
uszczelniającego, po prostu zostaw je do 
wyschnięcia, nie dotykając.

RADA FACHOWCA

W pomieszczeniach z bezpośrednim wejściem z zewnątrz połóż wycieraczkę przy drzwiach. 
Zatrzyma ona do 80% brudu i wilgoci, które mogłyby zostać wniesione do pomieszczenia. Zapewni 
to wiele korzyści, w szczególności zmniejszenie kosztów utrzymania i przedłużenie żywotności 
wykładziny.

RADA FACHOWCA

INSTALACJA 
WYKŁADZINY 
W PŁYTKACH

Przed przystąpieniem do układania płytek wykładziny należy w jasnym świetle sprawdzić, czy nie ma 
widocznych wad. W żadnym wypadku nie należy zakładać materiału uszkodzonego lub wadliwego. W 
razie wykrycia wady należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. 

WAŻNE

Wzór w szachownicę
Be Easy i Be Smart są zaprojektowanie specjalnie do ułożenia 
we wzór szachownicy, co oznacza, że każda płytka powinna być 
położona o ćwierć obrotu w prawo w stosunku do przylegających 
płytek (kieruj się strzałkami na odwrocie każdej płytki)

Chociaż w niektórych kolorach mogą sprawdzić się także wzory monolityczne 
lub z przesunięciem, zalecamy wybranie wzoru w szachownicę, który pozwoli 
uzyskać zdecydowanie bardziej atrakcyjny rezultat końcowy.

Kiedy wszystkie płytki ułożone są w tym samym kierunku, nie ma 
spodziewanych efektów wizualnych (matowy/świecący), łączenia są bardziej 
widoczne i wykładzina nie wygląda jednolicie. Dickson nie daje żadnej 
gwarancji i nie przyjmie żadnych skarg na wygląd wykładziny z płytek 
ułożonych we wzór monolityczny lub z przesunięciem, nawet jeśli wymaga 
tego kierownictwo projektu. Aby uzyskać bardziej jednolity wygląd podłogi, 
proponujemy zastąpienie płytek wykładziną w rolkach.

Wzór z 
przesunięciem

Wzór monolityczny

> Zasady podstawowe 
Twoja wykładzina podłogowa Dickson® jest dostarczona w opakowaniach zawierających każde szesnaście 
płytek o wymiarach 50cm x 50cm (cztery metry kwadratowe w opakowaniu). Płytki, jak każdą inną wykładzinę 
elastyczną, klei się bezpośrednio do podłoża. Aby zaoszczędzić czas i zwiększyć elastyczność, do ułożenia 
płytek można użyć kleju niepermanentnego.

Jak zawsze w przypadku tkanych wykładzin podłogowych, w płytach również mogą występować pewne 
naturalne różnice w strukturze. W zależności od koloru i splotu, łącza będą bardziej lub mniej widoczne, co 
nada wykładzinie „autentycznie dywanowy” wygląd.

•  Upewnij się, że do wyłożenia pomieszczenia używasz wykładziny pochodzącej z jednej serii produkcyjnej.

•  Zachowaj na przyszłość jedno lub dwa opakowania płytek, by móc szybko i łatwo je wymienić w razie 
ewentualnego uszkodzenia lub zużycia.



> Układanie płytek 
1. Narysuj dwie podstawowe “osie” podłogi :

•  Linię nr 1 prostopadle do wejścia do pomieszczenia.

•  Linię nr 2 prostopadle do pierwszej. Płytki, które trzeba przyciąć, rozłóż równomiernie wzdłuż ścian 
pomieszczenia. Zmień punkt krzyżowania się osi, jeśli jest to konieczne, by równomiernie rozłożyć wzdłuż 
krawędzi pokoju przycięte płytki.

2. Rozpocznij nakładanie kleju na podłoże od punktu przecinania się osi.

3. Ułóż pierwsze płytki na przecięciu dwóch osi, a następnie dalsze, stosując zasadę piramidy. 

•  Układanie w kwadracie : często sprawdzaj, przesuwając palcem po krawędzi, czy płytki są ułożone prosto 
i ściśle przylegają do siebie .

• Dopasowanie : regularnie sprawdzaj, czy wszystkie 4 boki płytki są ściśle ułożone według linii.

Jeśli do równego układania płytek nie zastosujesz zasady piramidy, istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną 
ułożone krzywo, a w miejscach łączenia powstaną szczeliny i przerwy niewynikające z ewentualnych różnic 
rozmiaru płytek.

4.  Wyrównanie powierzchni płytek: ten proces jest niezbędny i powinien być przeprowadzony w dwóch 
etapach:

5.  Powtórz wyrównywanie, aby uzyskać wzór w szachownicę równomiernie w całym 
pomieszczeniu.
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Zaplanuj układ: zanim zaczniesz przyklejać płytki, 
najpierw je rozłóż na podłożu; zacznij od środka 
pomieszczenia i idź w kierunku każdej ze ścian.
Ładnie ułożone płytki zwiększą atrakcyjny wygląd 
podłogi. W układaniu płytek na ogół należy zmierzać 
do uzyskania równowagi między dwoma stronami 
pomieszczenia. Płytki przycięte nie powinny być 
mniejsze niż połowa ich oryginalnego rozmiaru.

WAŻNE

a -  Wyrównanie łączy za pomocą małego wałka 
do łączy.

b -  Wyrównanie całej powierzchni płytek 
za pomocą dużego, ciężkiego wałka 
dociskowego.

Zacznij układanie płytek od środka, 
posuwając się ku ścianie na wprost wejścia. 

RADA FACHOWCA

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju, 
dokładnie przestrzegając zaleceń dotyczących wagi 
i czasu.

NAKŁADANIE KLEJU
> Po zakończeniu układania płytek: 

Wykładzina powinna być czysta, bez resztek kleju i innych 
pozostałości po jej układaniu. 

Po zakończeniu układania wykładziny pozostaw ją do 
ostatecznego uleżenia, przestrzegając następujących czasów 
odczekiwania:

•  W przypadku normalnych stref ruchu odczekaj 24 godziny 
przed rozpoczęciem użytkowania pomieszczenia. 

•  Odczekaj 72 godziny przed pierwszym głębokim 
czyszczeniem (patrz czyszczenie i konserwacja). 

•  Odczekaj 72 godziny przed wniesieniem i ustawieniem mebli 
w pomieszczeniu.

Stosuj podkładki filcowe pod meble lub 
inne rodzaje ochrony przed zniszczeniem 
lub zabrudzeniem przez ostre lub brudne 
przedmioty. Nigdy nie używaj osłon 
z gumy (olej zawarty w gumie może 
spowodować trwałe przebarwienia 
wykładziny).

WAŻNE



CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA
Łatwe czyszczenie ręczne lub maszynowe
Wykładziny tkane Dickson®, prawdziwa innowacja techniczna opracowana dla najbardziej wymagających 
miejsc publicznych, łączą wygodę i łatwość użytkowania podłóg winylowych z estetycznym wyglądem i 
unikatową fakturą wykładzin tekstylnych.

Oryginalny proces produkcyjny stosowany przez firmę Dickson gwarantuje absolutną odporność wykładziny 
na płyny, kurz i brud. Przędze osnowy i wątku są ze sobą szczelnie zgrzane i montowane do podłoża na 
gorąco, aby zapobiec przedostawaniu się między włókna jakichkolwiek zanieczyszczeń lub płynów, które 
pozostają na powierzchni, skąd łatwo je usunąć. 

Jak w przypadku każdej podłogi, konserwacja odgrywa istotną rolę w zachowaniu nienagannego wyglądu 
wykładziny mimo upływu czasu.

W niniejszym dokumencie znajdują się nasze zalecenia dotyczące konserwacji, usuwania plam i użytkowania 
wykładziny Dickson®, tak by jak najdłużej zachowała atrakcyjny wygląd.

> Wybór koloru ma znaczący wpływ na konserwację
Kolor wykładziny bezpośrednio wpływa na wymagania konserwacyjne. Brud i plamy są mniej widoczne na 
podłożu z efektem melanżowym (marmurowym) niż w kolorach jednolitych (zarówno jasnych, jak ciemnych). 
W zależności od lokalizacji i natężenia ruchu, może to być ważny aspekt, który należy rozważyć przy 
dokonywaniu wyboru

>  Wykładzina powinna się uleżeć. Aby w pełni cieszyć się nową 
podłogą, po zakończenia układania wykładziny przestrzegaj 
następujących czasów odczekiwania: 

•  W przypadku normalnych stref ruchu odczekaj 24 godziny przed rozpoczęciem użytkowania 
pomieszczenia.

• Odczekaj 72 godziny przed pierwszym głębokim czyszczeniem (patrz czyszczenie i konserwacja). 

• Odczekaj 72 godziny przed wniesieniem i ustawieniem mebli w pomieszczeniu.

>  Prawidłowa konserwacja bezwzględnie musi zawierać trzy rodzaje 
działań: 

1   OCHRONA 

2   REGULARNE CZYSZCZENIE
3   CZYSZCZENIE GŁĘBOKIE

> Odkurzanie
•  Regularnie odkurzaj wykładzinę, aby uniknąć gromadzenia się 

kurzu.

•  Ważne jest, aby przewidzieć natężenie ruchu w danej strefie i 
dokładnie ustalić częstotliwość odkurzania.

> Usuwanie zabrudzeń/plam
•  Zabrudzenia/plamy należy usuwać jak najszybciej, gdy są jeszcze 

świeże, a następnie spłukać czystą wodą. Zobacz nasze zalecenia 
dotyczące usuwania plam.

> Mycie 
•  W wiadrze z ciepłą wodą rozcieńcz dawkę neutralnego detergentu.
•  Za pomocą miękkiej szczotki rozprowadź roztwór na wykładzinie. 
•  Poczekaj kilka minut, po czym spłucz podłogę czystą wodą.
•  Osusz powierzchnię miękką szmatką z mikrofibry lub podobną.

1 OCHRONA

2 REGULARNE CZYSZCZENIE
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> Podejmij kroki zapobiegawcze
•  Większość zanieczyszczeń pochodzi z zewnątrz. Położenie przy wejściach wycieraczek zapobiegnie 

przedostaniu się do pomieszczenia 80% zanieczyszczeń i wilgoci.

•  Daje to wiele korzyści, takich jak mniejsze koszty czyszczenia i konserwacji, większa żywotność wykładziny.

•  Aby wycieraczki były skuteczne, należy je codziennie odkurzać. 

>  Chroń podłogę przed potencjalnymi  
uszkodzeniami mechanicznymi

•  Nogi mebli z kanciastymi lub brudzącymi krawędziami lub mocno 
obciążone (ciężkie szafy lub stoły) powinny być ustawione na miękkich 
podkładkach ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia wykładziny. 

•  Kółka krzeseł biurowych, szaf i wózków powinny mieć miękkie 
krawędzie. Wymień wszystkie kółka o ostrej krawędzi na kółka o 
miękkiej krawędzi.

Nigdy nie stosuj materiałów gumowych (olej zawarty w gumie może 
spowodować trwałe odbarwienie wykładziny).

Duże powierzchnie można 
czyścić regularnie automatem 
do mycia podłóg 

RADA FACHOWCA
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Zasada działania tego systemu polega na wtryskiwaniu rozcieńczonego roztworu detergentu i ciepłej wody 
(gorącej wody, jeśli trzeba usunąć tłuste plamy), aby rozpuścić brud, po czym wessać go odkurzaczem na 
mokro o dużej mocy (do wciągania wody).

•  Przed czyszczeniem starannie odkurz powierzchnię.

•  Następnie wyczyść trudne plamy. 

•  Zbiornik na wodę w urządzeniu do czyszczenia dywanów napełnij ciepłą lub gorącą wodą z dodatkiem 
niewielkiej ilości detergentu.

•  Myj, posuwając urządzenie po liniach prostych na całej długości wykładziny, jeśli to możliwe. Za każdym 
razem pokrywaj szczotką około jednej trzeciej szerokości poprzednio czyszczonego pasma, aby uniknąć 
pozostawiania śladów.

3
GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE URZĄDZENIEM NATRYSKOWO-
ZASYSAJĄCYM DO CZYSZCZENIA DYWANÓW 

Opracuj instrukcję konserwacji 
Częstotliwość czyszczenia wykładziny zależy głównie od jej lokalizacji i natężenia ruchu, jakiemu 
jest poddana. 
Zalecamy opracowanie instrukcji konserwacji, które określą częstotliwość czyszczenia w 
zależności od rodzaju obszaru.

OBSZAR DUŻEGO RUCHU : RAZ DZIENNIE

OBSZAR RUCHU NORMALNEGO : 2 DO 3 RAZY W TYGODNIU

OBSZAR BARDZO MAŁEGO RUCHU : RAZ W TYGODNIU

WEJŚCIE

POCZEKALNIA

RECEPCJA

KAWIARNIA

SALA 
NARAD

Usuwanie plam
PLAMY

Ślady kleju akrylowego i/lub farby akrylowej

Krople farby lub guma do żucia

Wino, piwo, napoje bezalkoholowe, mleko, owoce, śmietana

Czekolada, olej, kawa/herbata, smar, smoła

Ślady od butów/zarysowania
Tusz, długopis, pisak, marker, szminka
Rdza
Krew

Przypalenia papierosem

SPOSOBY USUWANIA PLAM
Użyj benzyny do czyszczenia, nafty lub białego spirytusu. Po 
naniesieniu rozpuszczalnika starannie wytrzyj wykładzinę.

Spryskaj sprayem mrożącym, po czym delikatnie usuń farbę/
gumę szpatułką.

Użyj gorącej wody i neutralnego środka czyszczącego z kilkoma 
kroplami amoniaku, jeśli to konieczne.

Użyj gorącej wody i silnego środka alkalicznego. W przypadku 
trudnych do usunięcia plam, zastosuj rozpuszczalnik typu 
benzyna do czyszczenia, nafta lub biały spirytus. 
Obficie spłucz wodą.
Zetrzyj suchą szmatką.
Użyj spirytusu metylowego.
Zastosuj neutralny środek czyszczący i 10 % kwas szczawiowy.
Użyj zimnej wody i amoniaku. 

Zeskrob łopatką, po czym nałóż kilka kropli lakieru. 

Instrukcja przykładowa :

•  Po każdym czyszczeniu z detergentem natychmiast wyczyść bez detergentu ten sam obszar podłogi, 
nastawiając urządzenie na tryb ssania. 

•  Po pierwszym myciu, powtórz wtryskiwanie/ssanie w miejscach, gdzie nadal pozostał brud.

•  Na koniec, spłucz podłogę, przeprowadzając te same operacje z użyciem tylko czystej wody.

Można używać tej metody do regularnej konserwacji, ale tylko obszarów o dużym natężeniu ruchu.

Aby zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności obfitego spłukiwania, zalecamy używanie małych ilości 
neutralnego detergentu.

Użyj urządzenia do czyszczenia dywanów 
wyposażonego w kółka z miękkim 
włosiem.

Nigdy nie używaj acetonu, trichloroetylenu, wosku, tłustych detergentów lub zmywacza do paznokci. 

WAŻNE

WAŻNE
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10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring


