
 

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 

Pielęgnacja wykładzin dywanowych jest niesłusznie uwaŜana za problematyczną i nie 

przewidywalną pod względem kosztów. Ocena ta wynika częściowo z negatywnych 

doświadczeń z przeszłości, kiedy to wielokrotnie popełniane były błędy przy wyborze 

odpowiedniej metody czyszczenia, wyznaczaniu przedziałów szczególnej konserwacji oraz 

przy usuwaniu plam. 

Właściwa pielęgnacja i konserwacja oraz natychmiastowe usuwanie zabrudzeń i plam 

oznaczają zachowanie jakości i estetyki (a przez to równoczesne oszczędności kosztów 

utrzymania czystości) przez cały czas uŜytkowania wykładzin Vorwerk.  

  

Jak często naleŜy je czyścić? 

Wykładzinę dywanową w obiektach kontraktowych naleŜy odkurzać codziennie, szczególnie 

zalecane jest odkurzanie przy uŜyciu profesjonalnego odkurzacza z obrotową szczotką lub 

trzepaczką np. firmy SEBO lub Nilco. Dzięki temu, powierzchniowo zalegający kurz i brud 

będzie systematycznie usuwany i nie wniknie głęboko w runo wykładziny. 

Co naleŜy zrobić gdy nastąpi zalanie? 

Natychmiast usunąć moŜliwie największą część wylanej substancji, połoŜyć wsiąkliwy 

materiał i docisnąć. Połączenie aktywności kapilarnej z naciskiem pozwoli usunąć większość 

cieczy i zminimalizować zaplamienia.  

   

Jak moŜna zminimalizować zuŜycie wykładziny w miejscu o szczególnie duŜym 

natęŜeniu ruchu? 

Podstawą planowej konserwacji jest regularne czyszczenie części wykładziny o szczególnym 

natęŜeniu ruchu, zwykle stanowi to tylko ok. 20-30% całości zamontowanej powierzchni. 

Planowa konserwacja jest opłacalna i pozwala na zachowanie wysokiego standardu 

wykładzin przez cały okres ich uŜytkowania.  

Wymagana częstotliwość oraz sposób czyszczenia zaleŜne są od koloru, natęŜenia ruchu i 

rodzaju zabrudzenia.  

Jeśli systematycznie realizuje się zaplanowany program konserwacji, intensywne czyszczenie 

całości za pomocą ciepłej wody moŜe być konieczne tylko raz w roku. Częstotliwość 

gruntownego czyszczenia ustali firma przeprowadzająca czyszczenie na podstawie oceny 

rodzaju zaplamienia, natęŜenia ruchu oraz lokalizacji w budynku.  

 

Czyszczenie plam 

Przy czyszczeniu i usuwaniu plam waŜne jest aby uŜywać środków czyszczących specjalnie  

przeznaczonych do pielęgnacji wykładzin dywanowych. Nigdy nie naleŜy uŜywać zwykłych 

proszków lub płynów do prania. Wykładziny dywanowej nie moŜna tak dokładnie wypłukać, 

jak zwykłych tekstyliów, a nie spłukane po czyszczeniu, tradycyjne środki do prania mają 

tendencje klejące i powodują przyspieszone ponowne zabrudzenie. 

KaŜda plamę najłatwiej usunąć natychmiast po jej powstaniu. Wyschnięcie i utrwalenie się 

plamy utrudnia jej całkowite wywabienie. Nigdy nie naleŜy szorować plam szczotkami. Przy 



cięŜko usuwalnych plamach waŜne jest, aby najpierw rozpoznać pochodzenie i rodzaj plamy, 

a następnie zastosować odpowiedni środek. 

 

 

 
plama usuwanie 

asfalt/smoła Spirytusem lub odplamiaczem następnie szamponem suchopianowym do dywanów lub 

ciepłą wodą.  
alkohol  Letnim, słabym roztworem środka czyszczącego. 
atrament długopisowy  Wodą, następnie odplamiaczem. 
krew Najpierw zimną wodą, następnie jeśli plama się utrzymuje mocnym 

roztworem biologicznego proszku w zimnej wodzie (1 łyŜeczka na 0,3l wody). 
masło Usunąć resztki masła, zastosować odplamiacz, a następnie szampon suchopianowy do 

dywanów . 
wosk Usunąć resztki wosku, zastosować odplamiacz, a następnie szampon suchopianowy do 

dywanów. 
guma do Ŝucia Rozpylić spray do usuwania gumy do Ŝucia, usunąć resztki gumy, zastosować 

szampon suchopianowy do dywanów. 
czekolada Zmyć zimną wodą następnie zastosować szampon suchopianowy. 
Coca Cola Wodą lub słabym roztworem środka czyszczącego. 
kawa, kakao, czekolada Niezwłocznie usunąć przy pomocy zimnego lub ciepłego, słabego roztworu środka 

czyszczącego, następnie zastosować odplamiacz w celu usunięcia resztek tłuszczu. 
niedopałki papierosów OstroŜnie usunąć przy uŜyciu ostrego noŜa o krótkim ostrzu oraz letniego słabego 

roztworu środka czyszczącego. Gdy wypalone miejsce jest większe moŜna uŜyć 

dziurkacza do skóry o średnicy 1,5 "w celu wycięcia wypalonego miejsca. Z resztek 

dywanu naleŜy wyciąć koło o tej samej średnicy i wstawić w uszkodzone miejsce. 
jajko Zimną wodą, a następnie roztworem biologicznego proszku do prania lub słabym 

roztworem środka czyszczącego. 
kał  Słabym roztworem środka czyszczącego. 
flamaster  Usunąć natychmiast przy uŜyciu wody. W razie potrzeby zastosować odplamiacz. 
tłuszcze, oleje, smary Odplamiaczem, a następnie słabym roztworem środka czyszczącego. 
produkty zawierające tłuszcz Letnim roztworem biologicznego proszku do prania (1 łyŜeczka na 0,3 litra ciepłej 

wody). Jeśli plama po wysuszeniu jest widoczna moŜna uŜyć odplamiacza.  
atrament Wodą a następnie odplamiaczem. 
dŜem Letnią wodą oraz słabym roztworem środka czyszczącego. 
pomadka Odplamiaczem, a następnie słabym roztworem środka czyszczącego. 
mleko Odplamiaczem, a następnie szamponem suchopianowym do dywanów. 
lakier do paznokci Acetonem (nie uŜywać zmywacza do paznokci). 
farba olejna Usunąć natychmiast przy uŜyciu spirytusu. Zaschnięte plamy po farbie olejnej są 

trudne do usunięcia. 
plastelina Usunąć przy uŜyciu sprayu do usuwania gumy do Ŝucia. Zdrapać pozostałości, a 

następnie uŜyć odplamiacza. 
rdza Usuwanie naleŜy zlecić profesjonalnej firmie zajmującej się czyszczeniem. 
czerwone wino Zimną wodą, a następnie roztworem biologicznego proszku do prania (1 łyŜeczka 

proszku na 0,3 l wody). 
pasta do butów Odplamiaczem lub spirytusem. 
sadza Usunąć przy pomocy odkurzacza, a następnie uŜyć szamponu suchopianowego do 

dywanów. 
herbata Letnim roztworem środka czyszczącego. 
mocz Rozcieńczonym roztworem octu (kwasu octowego), a następnie słabym roztworem 

środka czyszczącego. W przypadku starych plam naleŜy skonsultować się z firmą 

zajmującą się czyszczeniem. 
wymiociny Słabym roztworem środka czyszczącego, a następnie rozcieńczonym odplamiaczem 

proteinowym. 
białe wino Wodą. W razie potrzeby słabym roztworem środka czyszczącego. 
 

 


