UŻYTKOWANIE POSADZEK WYKOŃCZONYCH
POSYPKĄ MINERALNĄ
Posadzki betonowe, zatarte, wykończone posypką mineralną i impregnowane
krzemianami sodu są trwałe, niepylące, szczelne o porach zamkniętych oraz
posiadają woskopodobny połysk powstający w trakcie regularnego mycia i
użytkowania, jednakże ich powierzchnia nie jest śliska.
Czyszczenie posadzek wykończonych posypką mineralną można rozpocząć po
czterech tygodniach od zatarcia powierzchni.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Czynności należy wykonywać regularnie mając świadomość iż wpływa to na
jakość utrzymania powierzchni i zniszczenie powierzchni.
Częstotliwość wykonywania pielęgnacji i zmywania uzależniona jest od
intensywności użytkowania posadzki oraz skuteczności systemu myjek.
Należy zebrać duże śmieci z powierzchni. Powierzchnię odkurzać dokładnie
odkurzaczem lub zamiatać szerokim mopem.
Posadzkę wolną od luźnych zanieczyszczeń należy myć mechanicznie lub ręcznie
przy pomocy mopa na wózku, często zmieniając wodę - nadmiar wody zebrać
odkurzaczem roztworem ogólnodostępnych detergentów o pH zawartym w
przedziale 7-12.
Woda powinna być o temperaturze w granicach 10-20 stopni C
Zaleca się używanie środka Crete Clean Plus z użyciem czerwonych lub
niebieskich padów.
Pozostawić do wyschnięcia. Froterować szorowarko - froterką lub polerką
wysokoobrotową z poduszką na bazie gąbki lub filcu ( biała poduszka).
Polerowanie poprawia wygląd powierzchni, utwardza i uzupełnia warstwę
impregnującą oraz przedłuża czas pomiędzy zmywaniem i nakładaniem nowych
warstw konserwujących.
Niedopuszczalne jest stosowanie twardych szczotek przeznaczonych do maszyn
szorujących. Lub silnego nacisku przy standardowych padach.
Uwaga:
Posadzka nie jest odporna na środki chemiczne stosowane w sanitariatach lub
procesach produkcyjnych , kwasy z akumulatorów, produkty spożywcze ze
szczególnym uwzględnieniem octu, cukru i soli, olej hydrauliczny i silnikowy.
Wszelkie plamy, które pojawią się na podłodze należy natychmiast skutecznie
usuwać.
W przypadku wystąpienia na posadzce stałego odbarwienia lub wżeru należy
bezzwłocznie skontaktować się z Wykonawcą celem odpłatnej naprawy
uszkodzonego miejsca.

PRZYKŁADOWA TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI KONSERWACJI
POSADZKI.
Zamiatanie
Podłogi o małym
natężeniu ruchu
np. hale produkcyjne i
magazynowe
Podłogi o średnim
natężeniu ruchu
np. hale magazynowe
Podłogi o dużym
natężeniu ruchu
np. hale sklepowe, hale cross
dock, strefy przydokowe

co 2-3 dni lub w zależności
od potrzeby częściej.

Codziennie
Codziennie lub w zależności
od potrzeby częściej

Mycie
W zależności od potrzeby, w
przypadku zaobserwowania
zabrudzeń, lecz nie rzadziej
niż jeden raz w tygodniu
Co 2-3 dni, w rejonie
intensywnej eksploatacjicodziennie
Codziennie

KONSERWACJA DODATKOWA
Zalecane dokonanie okresowych konserwacji posadzki w trakcie użytkowania.
W przypadku zaistnienia konieczności zaleca się nałożenie płynu konserwującego
przy pomocy mopa płaskiego bawełnianego, dokładnie rozprowadzając płyn
cienką warstwę. Ilość warstw jest uzależniona od zastosowanego środka.
Wskazane jest stosowanie płynów na bazie środków powierzchniowo czynnych,
wosku lub polimeru. Czynności konserwacyjne należy powtarzać ( w zależności
od natężenia ruchu) co 6-12 miesięcy - przy prawidłowym systemie utrzymania
codziennej czystości.

