CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Podane niżej zalecenia opracowano w celu zminimalizowania kosztów
utrzymania czystości posadzki przy jednoczesnym zachowaniu jej optymalnego
wyglądu i właściwości. System PuR redukuje intensywność czyszczenia
oraz ilość potrzebnych do tego środków chemicznych, co z kolei zmniejsza
oddziaływanie na środowisko, bez szwanku dla tak kluczowych czynników jak
higiena i antypoślizgowość.
Polysafe PuR zapobiega brudzeniu, dzięki czemu nawet po transporcie
wykładziny, jej montażu i okresie poprzedzającym oddanie obiektu,
zostaje znacznie zredukowane natężenie czyszczenia po montażowego, a to w
pokaźnym stopniu ogranicza koszty początkowe.

CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE
-Usunąć wszelki luźny gruz
-Usunąć kurz i piasek z powierzchni za pomocą odkurzacza.
-Nanieść za pomocą rozpylacza roztwór neutralnego środka czyszczącego (lub
środka alkalicznego, w zależności od stopnia zabrudzenia) rozcieńczonego
zgodnie z zaleceniami producenta na powierzchnię przeznaczoną do
czyszczenia i pozostawić przez czas potrzebny do zajścia reakcji z
zanieczyszczeniami.
-Zetrzeć roztwór za pomocą mopa z mikrofibry ciągłymi ruchami z jednej strony
na drugą. Kiedy mop przesiąknie roztworem na posadzce zaczną pojawiać się
smugi. Należy wówczas wymienić końcówkę mopa na czystą. Czynności należy
kontynuować do wyczyszczenia całej posadzki.
-Po wypraniu końcówki mopów nadają się do ponownego użytku.
CZYSZCZENIE CODZIENNE
-Usunąć kurz i piasek z powierzchni za pomocą odkurzacza.
-Nanieść za pomocą rozpylacza roztwór neutralnego środka czyszczącego (lub
środka alkalicznego, w zależności od stopnia zabrudzenia) rozcieńczonego
zgodnie z zaleceniami producenta na powierzchnię przeznaczoną do
czyszczenia i pozostawić przez czas potrzebny do zajścia reakcji z
zanieczyszczeniami.
-Zetrzeć roztwór za pomocą mopa z mikrofibry ciągłymi ruchami z jednej strony
na drugą. Kiedy mop przesiąknie roztworem na posadzce zaczną pojawiać się
smugi.
Należy wówczas wymienić końcówkę mopa na czystą. Czynności należy
kontynuować do wyczyszczenia całej posadzki.
-Po wypraniu końcówki mopów nadają się do ponownego użytku.
-Niniejsza szybka i łatwa procedura czyszczenia służy osiąganiu maksymalnych
korzyści zapewnianych przez system Polysafe PUR- najnowszej sprawdzonej
technologii utrzymania czystości. Należy stosować ją codziennie, każdorazowo
używając czystych urządzeń, co gwarantuje całkowite usuwanie zabrudzeń oraz
eliminuje powstawanie smug.
Gdzie pozostaną pozostałości detergentu należy powierzchnię podłogi całkowicie
spłukać czysta, ciepłą wodą i pozostawić całkowicie do wyschnięcia.
Bardziej tradycyjne mechaniczne metody czyszczenia urządzeniem
szorująco- suszącym (około 165 rpm) z odpowiednią nakładką czyszczącą
stosując neutralny lub alkaliczny detergent – dane dostępne są na stronie www

POLYSAFE PUR:
MODENA PUR
ARENA PUR
MOSAIC PUR
VERONA PUR
WOOD FX PUR
CORONA PUR
ASTRAL PUR
STANDARD PUR
VOGUE ULTRA PUR

Na wykładziny Polysafe PUR nie należy stosować środka
ochronnego lub środka utrzymującego czystość zawierającego pastę, gdyż
może to w negatywny sposób oddziaływać na ich właściwości antypoślizgowe.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi Doradcami Technicznymi.

-Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
i higieny.
REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST
BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM
NATĘŻENIU
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WOOD FX ACOUSTIC PUR
QUATTRO PUR
QUICKLAY PUR

