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Ulotka informacyjna 
 

Instrukcja czyszczenia i 
pielęgnacji 

 

dla stosowania Floortec 2K-Purolid F 878 
na zewnątrz i wewnątrz 

 

Wskazówki ogólne 

  Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera ogólne zalecenia 
pomagające zachować długą żywotność i utrzymać wartość powierzchni 
pokrytych Floortec 2K-Purolid F 878. Niniejsza instrukcja dotyczy 
również powłok podłogowych z dodatkową wierzchnią warstwą 
ochronną w postaci Floortec 2K-Purolid T 876 oraz Floortec 2K-Purolid 
T 877. W przypadku doradztwa indywidualnego lub związanego z 
konkretnym obiektem zastrzegamy sobie możliwość zalecenia innych 
środków, odbiegających od niniejszych zaleceń. Przekazując niniejszą 
instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, zleceniobiorca spełnia swój 
obowiązek zgodnie z wymogami normy DIN 18365 ustęp 3.1. 

 

Środki zapobiegawcze 

  Można zapobiec wnoszeniu dużej części zwykłych zabrudzeń do 
pomieszczenia, umieszczając przed wejściami do pomieszczeń lub w 
strefach wejściowych odpowiednie dla danego obiektu wycieraczki o 
wystarczających wymiarach. Długość wycieraczek powinna wynosić 
przynajmniej 3-4 kroki (ok. 1,5 m do 2,5 m). W przypadku obiektów o 
większym natężeniu użytkowania, np. lokali sklepowych, zakładów 
gastronomicznych i in. należy przewidzieć odpowiednio większe 
powierzchnie. Strefy z wycieraczkami należy rozmieszczać w taki 
sposób, aby zagwarantować ich wykorzystanie i aby nie można było ich 
omijać. Dodatkowo wycieraczki należy regularnie czyścić i wymieniać. 
Zastosowanie uszkodzonych, nieodpowiednich podkładek pod krzesła 
lub ich brak, a także nieodpowiedni rodzaj kółek do krzeseł, powoduje 
silne zużycie podłóg i dlatego też należy ich unikać. Zaleca się 
zastosowanie odpowiednich podkładek pod krzesła i meble, np. 
systemu podkładek „scratchnomore” ® oraz miękkich kółek do krzeseł i 
mebli (typ W zgodnie z DIN EN 12528 i 12529). W zależności od 
wymogów należy dodatkowo stosować odpowiednie maty ochronne z 
poliwęglanu. 
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Czyszczenie 

 Czyszczenie po zakończeniu 
budowy 

Po zakończeniu budowy i całkowitym wyschnięciu powłoki (ok. 7 dni), 
zalecamy w razie potrzeby przeprowadzić czyszczenie głębokie w celu 
usunięcia budowlanych resztek i zabrudzeń. W tym celu rozcieńczyć 
PU-Reiniger 3429 wodą w proporcjach 1:10. Wydajność (bez 
rozcieńczania) ok. 20 ml/m². W przypadku niewielkich zabrudzeń 
budowlanych można zmniejszyć stężenie preparatu odpowiednio do 
stopnia zabrudzenia. Roztwór czyszczący należy rozprowadzić na 
powierzchni podłogi i wyczyścić ją polerką jednotarczową (np. Wolf 
Samba) z białą nakładką (wyłącznie w przypadku powierzchni bez 
dodatku Floortec Safe-Step 841) lub szczotką do szorowania o średniej 
twardości. Następnie zebrać zabrudzoną wodę za pomocą odkurzacza 
do czyszczenia na mokro i neutralizować powierzchnie czystą wodą do 
momentu, aż resztki preparatu czyszczącego zostaną całkowicie 
usunięte. 
 

Utrzymanie czystości Podłogi należy czyścić codziennie i na bieżąco w zależności od stopnia 
zabrudzenia. Brud należy zamiatać lub odkurzać odkurzaczem (z 
adapterem do podłóg twardych). W celu bieżącego, codziennego 
utrzymania podłogi w czystości stosować preparat czyszczący PU 
Reiniger 3429, rozcieńczony wodą w proporcjach 1:200 i przecierać 
podłogę odpowiednim mopem lub czyścić z wykorzystaniem maszyny 
czyszczącej. Koniecznie unikać zawilgocenia podłogi płynem 
czyszczącym przez dłuższy czas. Wydajność: ok. 50 ml na 10 l wody 
(starcza na ok. 50 m²). W celu przyspieszenia procesu schnięcia można 
ewentualnie wykorzystać dmuchawę osuszającą TG 1 1800. Jeżeli 
większe zabrudzenia nie dają się usunąć w procesie przecierania na 
mokro, zalecamy czyszczenie dodatkowe z wykorzystaniem preparatu 
czyszczącego PU Reiniger 3429, rozcieńczonego w proporcjach 
odpowiednich do stopnia zabrudzenia (np. wodą w proporcjach 1:50 do 
1:100). Czyszczenie należy przeprowadzać z wykorzystaniem szczotki 
szorującej/maszyny czyszczącej lub polerki jednotarczowej z białą 
nakładką. Bieżące czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie za 
pomocą preparatu PU Reiniger 3429. Odradza się zastosowanie 
środków innych producentów, ponieważ mogą one uszkadzać powłokę 
ochronną. 
 

Gruntowne czyszczenie Do usuwania uporczywych zabrudzeń, resztek materiału oraz starych 
powłok pielęgnacyjnych zakłócających wygląd powierzchni i niedających 
się usunąć w ramach czyszczenia bieżącego lub aby przygotować 
podłogę do odnowy powłoki ochronnej, należy przeprowadzić 
czyszczenie głębokie. Nałożyć preparat do głębokiego czyszczenia 
Grundreiniger R 3263, rozcieńczony wodą w proporcjach do 1:5, a po 
upływie ok. 10-15 minut wyczyścić je z wykorzystaniem polerki 
jednotarczowej z zieloną nakładką. Wydajność (bez rozcieńczania) ok. 
25 ml/m². Zebrać zabrudzoną wodę za pomocą chłonnego mopa lub 
odkurzacza wodnego Sprühsauger 3254 z adapterem do gładkich 
podłóg. Po całkowitym zebraniu brudnej wody zneutralizować 
powierzchnie podłogowe czystą, najlepiej ciepłą wodą do momentu, aż 
resztki preparatu czyszczącego zostaną całkowicie usunięte. 
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Czyszczenie 

 Usuwanie plam i śladów po 
otarciach z gumy 

Uporczywe plamy oraz ślady po otarciach z gumy można usunąć przy 
pomocy nierozcieńczonego preparatu PU Reiniger 3429 lub 
Grundreiniger R 3262, po rozcieńczeniu wodą w proporcjach 1:5 
ściereczką lub białą nakładką niepowodującą zadrapań. Wyczyszczone 
miejsca przetrzeć następnie czystą wodą. Plamy należy usuwać jak 
najszybciej, ponieważ niektóre rodzaje zabrudzeń mogą utrwalać się z 
czasem, a ich całkowite usunięcie może wtedy stać się bardzo trudne 
lub całkiem niemożliwe. W rzadkich przypadkach mogą być wymagane 
specjalistyczne procedury czyszczące, które należy wypróbować na 
danym obiekcie. 

 

Uwaga 

  Niniejszy arkusz informacyjny został opracowany w oparciu o 
intensywne prace rozwojowe i wieloletnie doświadczenie praktyczne. 
Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z 
uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. 
Jego treść nie stanowi o żadnym stosunku prawnym. 
Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania 
produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do 
planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do 
naszych Ogólnych Warunków Handlowych. 
 
Wraz z ponownym wydaniem niniejszej dokumentacji w nowym stanie 
dotychczasowe dane tracą swoją ważność. Aktualna wersja jest 
dostępna w internecie. 
 
Brillux 
Weseler Straße 401 
48163 Münster, Niemcy 
Tel. +49 251 7188-0 
Faks +49 251 7188-105 
info@brillux.pl 
www.brillux.pl 
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