
 

 
 
 

C Z Y S Z C Z E N I E   I   K O N S E R W A C J A   W Y K Ł A D Z I N                                                    
L G   D E C O WOVEN 

 
                     

  1. Wprowadzenie 
      Dobry program konserwacji chroni posadzkę elastyczną i zapewnia zachowanie jej właściwości przez wiele 
      lat. Jest on uzależniony od natężenia ruchu, temperatury otoczenia itp. czynników. Na ogół zaleca się 
      stosowanie standardowych programów konserwacji, jednakże powinny one być dostosowane do warunków 
      danego pomieszczenia, co pozwala na maksymalne wykorzystanie właściwości posadzki przez cały okres jej 
      życia. Przy ustalaniu programu konserwacji należy już przed montażem wziąć pod uwagę cechy posadzki i 
      warunki jej użytkowania, szczególnie w odniesieniu do posadzek obiektowych. Produkty wykończeniowe do 
      posadzek LG DECO opisane są w dalszej części niniejszej instrukcji. Opisy te powstały w 
      oparciu o informacje techniczne ich producentów. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje należy 
      odwołać się do opisów zamieszczonych na produktach bądź skonsultować się z ich producentem. 
 
  2. Środki ostrożności po montażu 
      Należy usunąć wszystkie zabrudzenia i obce materiały. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć za 
      pomocą wilgotnego mopa bądź szmatki. Resztki zaschniętego kleju należy usuwać stosując alkohol   
      mineralny lub denaturat oraz czystą białą szmatkę. 
 
      Po montażu nie należy chodzić po posadzce przez co najmniej 24-48 godzin. 
      W tym czasie nie należy czyścić posadzki, a ruch pieszy powinien być ograniczony do minimum. Czyszczenie   
      posadzki wodą w tym czasie może osłabić moc kleju. Umieszczanie na posadzce mebli lub innych ciężkich 
      przedmiotów w ciągu 24 godzin po montażu może powodować powstawanie trwałych wgnieceń. 
 
  WAŻNE 
      Mokre posadzki mogą być przyczyną wypadków. Śliskie posadzki na skutek niewłaściwej konserwacji mogą    
      powodować taki wypadki jak poślizgnięcia lub upadki. 
 
  3. Konserwacja posadzek LG DECO Woven 
 
  A. Konserwacja posadzek obiektowych 
 
  1) Konserwacja po montażu 
  a. Należy usunąć wszystkie zabrudzenia i obce materiały za pomocą odkurzacza lub miotły. 
  b. Środek do czyszczenia rozcieńczyć zgodnie z zaleceniami producenta. Przecierać wilgotnym mopem 
      uważając, aby nie zalać posadzki nadmiarem wody. 
  c. Miejsca z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami pozostawić namoczone przez 5~10 minut, a następnie 
      usunąć nadmiar mokrego środka mopem. 
  d. Aby osiągnąć lepsze efekty można zastosować automatyczną szczotkę do szorowania (auto scrubber) lub   
      urządzenie swing machine 175 rpm z niebieską lub czerwoną nakładką. Nie należy stosować czarnych ani 
      brązowych nakładek. 
  e. Namoczyć pozostałe po montażu osady. 
  f. Wytrzeć wilgotnym mopem. Namoczyć trudne do usunięcia osady i starannie wypłukać. 
  g. Nałożyć odpowiednią ilość wysokiej jakości środka do polerowania posadzek obiektowych przestrzegając   
      zaleceń producenta. 
  h. Wszelkie pisemne instrukcje i zalecenia producentów środków czystości należy przechowywać w   
      dokumentacji związanej z konserwacją posadzki. 
  i. Poczekać do całkowitego wyschnięcia posadzki (czas schnięcia wynosi na ogół 20-30 minut). 
 
      Aby uzyskać lepszy efekt można nałożyć drugą warstwę środka polerującego (drugą warstwę należy    
      nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy). 
 
 
 
 
 



 

  WAŻNE 
      Warstwy wosku mogą gromadzić się na posadzce. W związku z tym należy je całkowicie usuwać co sześć   
      miesięcy i nakładać nowe 3-5 warstw wysokiej jakości pasty akrylowej zawierającej metal, takiej jak SC   
      Johnson Professional’s “Complete.” 
 
      Nie należy stosować zwykłego rozcieńczonego środka do czyszczenia posadzek, gdyż, jeżeli nie zostanie on   
      całkowicie spłukany, posadzka może stać się klejąca lub śliska. 
 
  2) Regularna konserwacja 
  a. Usuwać brud i kurz za pomocą odkurzacza lub miotły, aby uniknąć gromadzenia się brudu i zadrapań. 
  b. Zawsze należy rozcieńczać środek do czyszczenia w wodzie w zalecanych przez producenta proporcjach. 
  c. Myć posadzkę wilgotnym mopem. 
      W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń może być konieczne dodatkowe czyszczenie. Należy za   
      każdym razem czyścić i płukać posadzkę czystą wodą. 
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