
Wykorzystywany sprzęt Środki czyszczące Metody czyszczenia

Czyszczenie mechaniczne

     

lub 

               
 przy zabrudzeniach

Detergent zasadowy
• Wycieranie na wilgotno

• Pranie mechaniczne przy 300-450 
obr./min. (z odzyskiwaniem wody)

Czyszczenie ręczne
Neutralny/ 

dezynfekujący 
detergent(1)

• Wycieranie na wilgotno
• Mycie ręczne płaskim mopem

• Płukanie

Czyszczenie mechaniczne
lub

 migdał

Detergent neutralny
• Wycieranie na wilgotno

• Pranie mechaniczne przy 300-450 
obr./min. (z odzyskiwaniem wody)

 lub lub 

• Czyszczenie 
parowe

Czyszczenie mechaniczne

lub

 migdał

Detergent zasadowy 
• Wycieranie na wilgotno

• Pranie mechaniczne przy 300-450 
obr./min. (z odzyskiwaniem wody)

Pierwsze użycie

Czyszczenie codzienne

Czyszczenie głębokie

Sprzęt do wycierania na wilgotno
Elastyczny mop wyposażony w wymienne, 
antystatyczne i/lub wstępnie impregnowane 

paski z gazy 

Sprzęt do czyszczenia parowego
Należy postępować zgodnie z 
zaleceniami producenta

CZYSZCZENIE PODŁÓG 
NIEJEDNORODNYCH

Sprzęt do czyszczenia mechanicznego
Szorowarka automatyczna, rotocleaner lub 
maszyna czyszcząca z jedną szczotką

Mechaniczny dysk czyszczący
Kolorowe dyski 3M (lub odpowiedniki) 

Sprzęt do mycia ręcznego 
Wymienny mop z mikrofibry lub gazy

W przypadku konserwacji ręcznej oraz w celu osiągnięcia najlepszych wyników pod względem higieny i 
wyglądu, Gerflor zaleca korzystanie z detergentów neutralnych lub zasadowych o wysokiej zdolności 
zwilżania (całkowite rozprowadzanie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).

Poniżej przedstawiono niewyczerpującą listę produktów zalecanych przez głównych 

producentów: 

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care 
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean 
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, 
Innomat** 

ECOLAB : Brial Clean S* 
ANIOS : Deterg’anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic** 
BUZIL : HC 43** 
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*, 
Goldreif (vert)*, Linorein**, 
D1 Neu**

*Neutralne / **Zasadowe

TARALAY PREMIUM / ELEMENT / IMPRESSION / UNI / INITIAL / TARASAFE

(1) W miejscach, w których dezynfekcja jest kwestią zasadniczą (np. bloki operacyjne, pomieszczenia 
szpitalne, itp.), należy stosować zamiennie detergent neutralny oraz bezaminowy środek dezynfekcyjny.

Niniejsze instrukcje dotyczące czyszczenia należy dostosować w zależności od natężenia ruchu i lokalizacji.

LUB






