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Wykładziny Gamrat, ze względu, że warstwa użytkowa wykonana jest z czystego tworzywa 
nie wymagają bezwzględnie stosowania konserwacji, jednak zaleca się jej wykonanie dla 
łatwiejszego utrzymanie posadzki w czystości.  

Pielęgnację tej grupy wykładzin należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji wykładzin obiektowych według poniższych zaleceń. 

Czyszczenie początkowe 

Należy stosować się do następujących zasad: 

 po ułożeniu posadzki powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć 
w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń, 

 zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 
roztwór detergentu w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego, 

 usunąć roztwór myjący przy użyciu mopa i czystej wody. 

Pierwsza konserwacja 

Po umyciu wykładziny należy poczekać na jej całkowite wyschnięcie, następnie: 

 zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin 
obiektowych. Przed nałożeniem każdej następnej warstwy należy czekać do wyschnięcia 
poprzedniej. Po zabezpieczeniu należy odczekać min. 6 godzin przed użytkowaniem 
posadzki w celu całkowitego utwardzenia warstwy lakieru. 

Sprzątanie bieżące 

Powinno być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu zależnych od 
intensywności użytkowania podłogi. Można je wykonywać różnymi metodami: 

 czyszczenie na sucho - powierzchnię wykładziny zamiatać, odkurzać lub wycierać 
mopem akrylowym do zbierania kurzu, 

 czyszczenie na mokro - zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. 
Do mycia należy stosować roztwór detergentu lub roztwór środka do konserwacji 
bieżącej dla wykładziny obiektowych w stężeniu zalecanym przez producenta preparatu. 

Pielęgnacja okresowa 

Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 

 całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek do radykalnego mycia  

o pH 1011. Jednorazowo czyścić nie więcej niż 20 m2 w celu nie dopuszczenia do 
wyschnięcia na podłodze roztworu myjącego, 

 usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą , 

 ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej 
konserwacji. 
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Przykładowe środki do konserwacji 

W tabeli podano jedynie przykładowe środki do czyszczenia i konserwacji. Gamrat nie 
posiada w swej ofercie wymienionych środków dlatego przed rozpoczęciem konserwacji 
należy skontaktować się z producentem odpowiedniego środka. 

Gamrat nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie wybranego środka. 

                                 FIRMA 

RODZAJ OPERACJI 

Ecolab Dr Schutz Pramol 
Johnson 
Diversey 

Usuwanie starych powłok Bendurol forte Profi grunt czyszczący Strip Forte TASKI Radical 

Mycie przed pierwszą 
konserwacją 

Sigofix ultra Środek R280;  ---- ---- 

Konserwacja matowa Tuklar medical  Secura matowa Star Matt Jontec Matt 

Konserwacja  połysk 
Gliz metallic 

Gemstar Laser 
Połysk Ultra mocna Star Jontec Eternum 

Konserwacja obiektów służby 
zdrowia 

Tuklar medical Medica  Star Hospital Jontec Eternum 

Konserwacja uzupełniająca 

(okresowa) 

Indur Top,  
Gloss Xpress 

Emulsja zabezpiecz.. 
połysk lub mat 

Lawax 

 

TASKI Top 
Shine 

Bieżące mycie 
Gloss Xpress 

Polli  

Płyn R1000 ; 

Środek PUi 

Ecoflor Fresh, 

Propermat 
TASKI 300 

Konserwacja wykładzin 
antystatycznych 

Gliz metallic ---- ---- ---- 

Bieżące mycie podłóg 
antystatycznych 

Brial Top ---- ---- --- 

Uporczywe zabrudzenia 
Neomat Black 
Mark Remover 

Elatex Ecoflor Fresh --- 

 

Uwagi i zalecenia końcowe 

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń: 

 Przed wejściem umieścić system wycieraczek, 

 Gumowe spody wycieraczek i dywanów, podkładki pod meble, itp. detale wykonane z 
gumy, pewne rodzaje gumowych podeszew, maty na podłożu winylowym oraz inna 
wykładzina, mogą powodować trwałe przebarwienie wykładziny, nie jest to wada 
produkcyjna wyrobu 

 Wykładzina nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, np. aceton, octan etylu, 
octan butylu, cykloheksanon; należy je usuwać natychmiast po rozlaniu na 
powierzchni; 

 Wykładzina nie jest odporna na działanie takich środków plamiących jak: pasta do 
butów, smoła, rdza, farba do włosów; należy je usuwać natychmiast; 

 Należy unikać gromadzenia się brudu, piasku i pyłu na powierzchni wykładziny, 
mogących powodować widoczne zarysowania i zmatowienia powierzchni; zaleca się 
stosowanie ciągów czyszczących 

 Ostre nogi lodówek, pralek, stołów, foteli mogące powodować wgnioty, rozdarcia i 
zarysowania powierzchni należy zabezpieczać podkładkami, najlepiej filcowymi; 

 Należy unikać przeciągania ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, może to 
być powodem rozdarć wykładziny lub powstania trwałych uszkodzeń mechanicznych; 

 


