Instrukcja Czyszczenia
Wykładzina Homogeniczna z zabezpieczeniem Evercare

Evercare™ zabezpieczenie powierzchniowe

Informacje ogólne
TM

Evercare to nowy, ekskluzywny opatentowany przez Gerflor sposób obróbki powierzchni uzyskane przy
użyciu promieni UV i metody sieciowania laserowego. Wykonanie tego zabiegu oferuje optymalne
zabezpieczenie wykładziny przez cały okres jej użytkowania.
Evercate

TM

oferuje dodatkowe zalety:

Zabezpieczenie wykładziny przez cały okres jej użytkowania
Nie wymaga woskowania ani stosowania past
Znaczne obniżenie kosztów związanych z konserwacją
Łatwe w czyszczeniu
Odporne na działanie bezbarwnych środków do dezynfekcji rąk wykonanych na bazie alkoholu
Niespotykana odporność na chemikalia
Po instalacji produkt gotowy jest do użycia, nie wymaga zabezpieczenia
Bardziej przyjazne dla środowiska ze względu na niższe zużycie wody i detergentów chemicznych

Czyszczenie po instalacyjne
Wykonaj poniższe 3 etapy we wskazanej kolejności:
Usuń wszelkie zanieczyszczenia i kurz
Zamieć bądź odkurz powierzchnie w zależności od stopinia jej zabrudzenia
Wykonać czyszczenie mechanicznie za pomocą pojedynczego pada (160 obrotów) , przy użyciu
detergentów alkalicznych oraz z niebieskiego dysku jako maksymalne ustawienie .
Uwaga: jeśli prace budowlane nadal trwają a wykładzina na piętrze została już zainstalowana, należy ją
wyczyścić, wykonując 3 kroki podane powyżej i systematycznie pokrywać czystą wykładzine materiałem
ochronnym. Kiedy prace zostaną ukończone, usunąć ochronę i powtórz 3 operacje czyszczenia opisane
powyżej

Rutynowa konserwacja (raz/dwa razy dziennie*)
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Usunąć kurz i nie przylegający brud mokrym mopem lub odkurzaczem
Czyszczenie mechaniczne przy użyciu czerwonego pada, szczotki myjącej/ płuczki, do
którego zaleca się użycie neutralnego detergentu.
Konserwacja regularną (raz/dwa razy w miesiącu*)
Na bieżąco, czyszczenie mechaniczne wymagane jest przy urzyciu neutralnego środka
czyszczącego lub detergentem alkalicznym. Pad czerwony jako maksimum.
Ślady po butach można usunąć poprzez zastosowanie się do następujących zaleceń:
1. Użyj alkalicznego środka w sprayu, bądź innego detergentu do usuwania tego typu
zabrudzeń bezpośrednio na ślad po bucie.
2. Czyść mechanicznie przy użyciu 1 padowej maszyny (pad czerwony) przy użyciu
neutralnego detergentu
3. Użyj polerki (400-600 obrotów, biały bądź czerwony dysk), co pozwoli uzyskać jeszcze
lepszy efekt końcowy
Stosowanie do tych wytycznych pozwolą na ochronę wykładziny i zabezpieczenia
TM.
powierzchniowego Evercare .

Ważne!
Niektóre standardowe praktyki nie mogą być stosowane na produktach zabezpieczonych
Evercare ™:
• Nie wolno stosować metalizacji do posadzki z zabezpieczeniem Evercare ™
• Nie wolno używać wosku lub środków do polerowania na posadzki zabazpieczonych
Evercare ™
Środki zapobiegawcze:
• maty i chodniki powinny być wykorzystywane do zbierania brudu przy wejściach. Będą one chronić
wykładzinę przed cząstkami, które mogą ją uszkodzić, pomagają znacznie zredukować koszty czyszczenia i
zwiększyć żywotność wykładziny podłogowej.
• W zależności od ich składu chemicznego, środki dezynfekujące powierzchni może spowodować zmiany w
kolorze wykładziny. Możesz uzyskać dalsze informacje od producenta środków(Nigdy nie używaj żadnych
środków dezynfekujących zawierających aminy).
• Zalecamy używanie tylko taką ilość wody i detergentów, które jest zgodne z zaleceniami, aby uniknąć
niepotrzebnych emisji zanieczyszczeń.
• Wszystkie produkty zawierające barwniki na bazie rozpuszczalników, takie jak asfalt, smoła, oleje, tłuszcze
itp. wprowadzone na podeszwach butów również mogą powodować zmiany w kolorze. Zmiany te nie
wpływają na jakość naszych produktów, ale wyłącznie na ich stan wizualny. Znaki te mogą być zmniejszone
lub nawet usunięte poprzez czyszczenie z rozcieńczalnikami z tych substancji (skonsultować się z
producentem przed użyciem którejkolwiek z tych substancji).
• Oleje zawarte w niektórych rodzajach gumy powoduje brązowe odbarwienia (zjawisko migracji). Użyj
"niebrudzącej" lub jasnej, PVC lub gumy polietylenowej.
• Niektóre barwniki (szczególnie farby do włosów) może również spowodować nieusuwalne plamy.
wersja jest obowiązująca. Mimo staranności
2
. Granice odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Najnowsza
przygotowując ten tekst, Gerflor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód mogących wyniknąć z jakiegokolwiek błędu w tym
dokumencie.
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• Plamy rdzy mogą być usunięte za pomocą kwasu szczawiowego.
• Należy używać tylko meble i krzesła na rolkach zgodnie z normą DIN EN 12529 typu W: podwójne rolki
skrętne.
• Zamontowane wąskie podkładki na meble z syntetycznych klocków podlegając regularnemu czyszczeniu i
wymiany. Ważne jest, aby powierzchnia między podkładkami i podłogą powinna być czysta, aby uniknąć
zarysowań na wykładzinie podłogowej.
: • środki dezynfekujące rany i skórę zawierające barwniki, takie jak jod, chlorheksydyna i innych substancji
są zdolne do plamienia wykładziny.
• Procedury Czyszczenia, które nie zostały stworzone dla wykładzin PCV mogą spowodować odbarwienia,
nawet uszkodzenie wykładziny, co może prowadzić do problemów higienicznych. To może również
TM
uszkodzić wykończenie wykładziny podłogowej i właściwości powierzchni zabezpieczającej Evercare .
• Czyszczenie i konserwacja muszą być przeprowadzane zgodnie z przyjętymi standardami/normami prawa
budowlanego
. Środki czyszczące
Aby uniknąć niepożądanych reakcji, zaleca się stosowanie środków czyszczących od tego samego
producenta. Należy postępować zgodnie i ściśle z instrukcją producenta detergentów.

.

Granice odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Najnowsza
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przygotowując ten tekst, Gerflor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód mogących wyniknąć z jakiegokolwiek błędu w tym
dokumencie.
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