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Pomocne wskazówki oraz sugestie
 Wytrzyj natychmiast rozlaną ciecz w celu zredukowania ryzyka powstania plamy, w 

tym celu przydatny jest środek Designflooring Clean.

 W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, czyść punktowo używając 
nierozcieńczonego środka Designflooring Clean lub Designflooring Remove.

 Stosuj maty wejściowe w celu zapobieżenia przenoszenia np. piasku, drobnych 
kamieni oraz wilgoci (upewnij się, że maty wejściowe/wycieraczki nie posiadają 
gumowego podkładu co może prowadzić do odbarwienia PVC).

 Należy unikać przeciągania, przesuwania mebli lub innych obiektów po posadzce. 
Ostre, metalowe końcówki nóg mebli należy zabezpieczyć podkładkami (Floor 
Protector Pack) z PVC lub poliamidu (nie używać zabezpieczeń lub kółek 
wykonanych z gumy) w celu ograniczenia zarysowań posadzki.

 Stosuj specjalne kółka z łożyskami w celu zabezpieczenia przeciw powstawaniu 
wgnieceń od kontaktu z ciężkimi meblami.

 Regularnie zamiataj posadzkę w celu usunięcia brudu, piasku i innych 
zanieczyszczeń, gdyż mogą one spowodować poważne zarysowania posadzki (nie 
zalecamy używania mopa parowego czy odkurzacza bez końcówki typu parkiet , 
gdyż mogą one  uszkodzić powierzchnię posadzki).

 Unikaj stosowania do czyszczenia typowych środków czyszczących stosowanych 
w gospodarstwie domowym oraz wybielaczy opartych na detergentach.Mogą 
doprowadzić do zmiany koloru posadzki oraz zwiększyć nadmiernie jej poślizgowość.

 Jeżeli na powierzchni posadzki widać smugi to prawdopodobnie:

a) środek Designflooring Remove nie został całkowicie usunięty z powierzchni- 
powtórz jeszcze raz całą czynność upewniając się, że posadzka została 
dokładnie zmyta; lub

b) nastąpiło nieregularne wyschnięcie środka Designflooring Refresh wskutek 
ogrzewania podłogowego, silnego nagrzania słońcem powierzchni posadzki 
lub przeciągu – powtórz aplikację środka 
Designflooring Remove oraz czynności 
związane z zastosowaniem Designflooring 
Refresh; przy zapewnieniu że posadzka jest 
zabezpieczona od oddziaływania gorąca, 
silnego operowania promieni 
słonecznych oraz 
przeciągów aż 
do kompletnego 
wyschnięcia.

 Środek Designflooring 
Refresh należy aplikować 
na posadzkę cienką 
warstwą Pokrycie dwiema 
cienkimi warstwami będzie 
wystarczające. 

Pielęgnacja 
posadzki



Czyszczenie i konserwacja   
posadzki Designflooring
Pokrycia podłogowe  Designflooring są solidne i łatwe w konserwacji. Nasze 
udoskonalone zabezpieczenie powierzchi K Guard+ pomaga w ochronie 
przeciw zadrapaniom, zachlapaniom oraz ogranicza nadmierne zużywanie 
warstwy użytkowej posadzki. Takie rozwiązanie czyni czyszczenie oraz 
konserwację posadzki łatwiejszym oraz bardziej przyjaznym dla środowiska, 
daje również pewność że posadzka Designflooring będzie wyglądać 
znakomicie przez kolejne lata użytkowania.

 należy stosować kilka następujących zasad…
Dla celów codziennego czyszczenia 

Stosuj Designflooring Clean do codziennej pielęgnacji posadzki.

Usiądź i zrelaksuj się, pozwól wyschnąć posadzce.

Używaj delikatnej zmiotki/szczotki do usuwania zabrudzeń 
i kurzu.

Dodaj 50ml Designflooring Clean (1 nacięcie na butelce  
to 50ml) do około 8-10l czystej wody.

Nanieś Designflooring Clean na całą posadzkę, usuń 
nadmiar cieczy z posadzki.

Po pewnym czasie możesz zechcieć zastosować dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne. 
Zalecamy co sześć lub dwanaście miesięcy, w zależności od zużycia dokładne 
zmycie i odświeżenie posadzki w celu poprawy wyglądu i trwałości.

należy stosować kilka następujących zasad…

W przypadku okazjonalnego odświeżenia 
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Środek Designflooring Remove służy do przygotowania/doczyszczenia posadzki 
przed nałożeniem Designflooring Refresh.

Rozcieńcz Designflooring Remove w stosunku 1 do  5 z czystą wodą. 200ml 
Designflooring Remove rozcieńczonego w jednym litrze wody wystarczy do 
doczyszczenia około 10m². (Jedno nacięcie na butelce przedstawia 50ml.)

Użyj mopa, aplikuj środek na posadzce i zostaw na pięć minut upewniając się , że nie 
wyschnie.

Używając niebieski aplikator  7  (Floor Care Kit) z mokrym padem  6  (Designflooring 
Remove Pad szorstki/biały) mocno zetrzyj dokładnie całą posadzkę.

Usuń pozostałość używając mopa, przemyj posadzkę czystą ciepłą wodą.

Zachowaj ostrożność nie pozwól wyschnąć Designflooring Remove na posadzce.
Zawsze stosuj rękawice zabezpieczające używając ten produkt.
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...Doczyszczenie

...Odświeżenie
Designflooring Refresh tworzy satynowe wykończenie na powierzchni posadzki 
oraz zapobiega powstawaniu rys i zadrapań.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że posadzka jest kompletnie sucha i wolna od 
wszelkich śladów Designflooring Remove.

Użyj niebieski aplikator  7  (Floor Care Kit) z padem  5  (Designflooring Refresh 
Pad delikatny/biały), rozprowadź cienką równą warstwę nierozcieńczonego 
Designflooring Refresh wszerz posadzki.

Zostaw tak zaaplikowaną warstwę na około 30 minut, po czym powtórz proces 
wzdłuż pomieszczenia.

Pad po użyciu należy dobrze zmyć wodą (najlepiej zamoczyć), posadzkę zostaw do 
wyschnięcia na około 6 godzin lub na całą noc.

50ml

 1 Środek Designflooring Clean 750ml

 2 Środek Designflooring Remove 750ml

 3 Środek Designflooring Refresh 750ml

 4 Zestaw do zabezpieczenia nóg mebli

 5 Refresh Pad (delikatny/biały)

 6 Remove Pad (szorstki/biały)

 7 Aplikator

 8 Instrukcja pielęgnacji posadzki
  Designflooring 

Floor Care Kit zawiera
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