Czyszczenie
i konserwacja
powierzchni
Dekton Grip+
Powierzchnia antypoślizgowa

POWIERZCHNIE DEKTON GRIP+
DO ZASTOSOWAŃ
WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH
Dzięki posiadanym właściwościom technicznym,
powierzchnie Dekton są doskonałym materiałem
na podłogę. Można ich używać wewnątrz i na
zewnątrz — w obu przypadkach gwarantują
doskonałą wytrzymałość.

Technologia antypoślizgowa może zostać
zaadaptowana do powierzchni Dekton®, co
w efekcie daje powierzchnię Dektron GRIP+,
zaprojektowaną z myślą o miejscach, w których
wymagana jest dobra przyczepność. Dzięki
tej technologii istnieje możliwość regulacji
chropowatości, co prowadzi do uzyskania
podłoża o wysokiej przyczepności. W przypadku
tej konkretnej powierzchni, aby zachować
odpowiednią jakość, wymagane jest częste
czyszczenie.

Dekton Sirocco

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe
wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia
powierzchni Dekton GRIP+

CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE
Na powierzchni widać pozostałości po procesie
montażu powierzchni Dekton, np. cement,
silikon, pozostałości epoksydowe. Dlatego
dokładne czyszczenie jest niezbędne do
uzyskania żądanej czystości powierzchni
Dekton.
Istnieje wiele produktów na rynku, głównie
roztworów kwasów, przeznaczonych
do usuwania cementu i pozostałości
epoksydowych.
Zalecenia na temat czyszczenia:
A) Środki i przyrządy do czyszczenia:
• Detergent do usuwania kamienia.
(Na bazie kwasu buforowanego).

B) Czyszczenie:
• Wymieszaj kwas z wodą (według zaleceń
producenta). Następnie rozprowadź
mieszaninę po podłodze.
• Po kilku minutach (według zaleceń
producenta) umyj podłogę za pomocą
szorowarki z odpowiednią szczotką.
• Usuń wszelkie pozostałości (najlepiej
pompką wodną) i zlej wszystko dużą ilością
wody.
• W przypadku poważniejszych zabrudzeń
zaleca się powtórzenie kroku z użyciem
bardziej skoncentrowanej mieszaniny.
• Wykonaj całość jeszcze raz, używając
detergentu o neutralnym pH
niezawierającego wosków. Proporcje
detergentu względem wody różnią się
w zależności od producenta. Bardzo ważne
jest dokładne umycie podłogi, staraj się nie
zostawić żadnych odpadów.

• Organiczny rozpuszczalnik lub aceton
do pozostałości epoksydowych i kleju.
• Szorowarka ze szczotką
(wolnoobrotowa).
• Szorowarka wolnoobrotowa z różnymi
szczotkami w zależności od potrzeby (nie
używaj tarcz ścierających)

Szorowarka obrotowa

Automatyczne płuczki podłogowe

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZESTRZEŃ PRYWATNA — MAŁA
EKSPLOATACJA
Do codziennego czyszczenia podłóg
i nawierzchni na mokro używaj środka
czyszczącego na bazie mydła o neutralnym pH*.
Przestrzenie zewnętrzne, takie jak tarasy,
baseny lub duże powierzchnie wewnętrzne,
zaleca się czyścić gorącą wodą pod ciśnieniem
lub za pomocą automatycznych płuczek
podłogowych (opisanych wcześniej) z użyciem
mydła o neutralnym pH*.
Aby zapewnić dobrą i skuteczną konserwację,
zalecamy comiesięczne czyszczenie gorącą
wodą pod ciśnieniem (w miarę możliwości)
z użyciem mydła o neutralnym pH*;
w szczególnych przypadkach można również
użyć rozcieńczonego wybielacza.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA — INTENSYWNA
EKSPLOATACJA
W przypadku obszarów narażonych na
intensywną eksploatację, takich jak
centra handlowe, hotele czy restauracje,
zalecamy codzienne czyszczenie za pomocą
automatycznych płuczek podłogowych
z odpowiednimi szczotkami. Ponadto
należy używać mydła o neutralnym pH*
i rozcieńczonego wybielacza, jeżeli zachodzi
taka potrzeba. Częstotliwość konserwacji zależy
od stopnia eksploatacji
i zastosowania.
*Mydło o neutralnym pH powinno być
bezwoskowe

UPORCZYWE PLAMY
W przypadku istniejących już od jakiegoś czasu
uporczywych plam lub takich, które ze względu
na swój skład przyklejają się do powierzchni
i nie można ich usunąć podczas codziennego
czyszczenia, zalecamy przestrzeganie kroków
zawartych w poniższej tabeli, która przedstawia
różne rodzaje plam i odpowiednie środki
czyszczące do ich usunięcia.

PLAMA

ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Ciecze i pozostałości organiczne

Tradycyjny detergent, środek do usuwania tłuszczu

Tłuszcz i olej

Odtłuszczacz

Guma

Odtłuszczacz

Żywica, kit, pozostałości silikonu, barwniki

Rozpuszczalnik, aceton

Pozostałości klejów cementowych

Kwas

Gips

Środek do usuwania gipsu na bazie kwasu

Smoła

Odtłuszczacz

Nikotyna

Środek do usuwania kamienia ściernego,
rozpuszczalnik, aceton

Rdza

Kwas chlorowodorowy

*Unikaj kontaktu z kwasem chlorowodorowym.

Do czyszczenia i konserwacji powierzchni Dekton i Dektron Grip+ możesz użyć całego
wachlarza środków — kliknij tutaj, aby sprawdzić, jakich.

Dekton Keranium
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