Załącznik nr 7

Instrukcja producenta dotycząca utrzymania czystości podłoża hali
sportowej
Czyszczenie po zakończeniu układania
Produkt 1: środek do czyszczenia
gruntownego
Zakonserwowanie
Produkt 2: Środek konserwujący

Czyszczenie profilaktyczne
Produkt 2 : środek konserwujący

Gruntowne czyszczenie
Produkt 1:środek do czyszczenia
gruntownego

Usunięcie smug
Środek czyszczący w sprayu

Jednokrotnie po montażu – przed oddaniem do
użytku – usunięcie odpadków poprzez zamiecenie
i odkurzenie Środek czyszczący pH maks. 9,0;
maszyna jednotarczowa – Produkt 1
Przed oddaniem do użytku i po każdym
gruntownym czyszczeniu
Naniesienie rozprowadzanego środka
konserwacyjnego – Produkt 2 – o wysokim
stężeniu wg instrukcji producenta tego środka –
nie stosować zawiesin !!!
Rozprowadzić mopem (1x wzdłuż, 1 x w
poprzek)
Codziennie: przecieranie po rozpyleniu wody lub
na sucho w celu usunięcia kurzu – Produkt 2
Co tydzień: przetarcie na wilgotno automatem
czyszczącym lub mopem z zastosowaniem środka
konserwacyjnego do przecierania o niskim
stężeniu – Produkt 2
Usunięcie zabrudzeń za pomocą automatu
czyszczącego, zielonym padem lub środkiem
czyszczącym o maks. PH 9,0 przeznaczonym do
linoleum. Po każdym wykorzystaniu
pozasportowym, lecz co najmniej raz do roku.
Następnie ponownie zakonserwowanie – Produkt
2
Za pomocą pada miękkiego lub średnio twardego,
maszyna jedno- lub wielotarczowa, produkt:
środek czyszczący w sprayu

Ważne informacje:
Wymagane są dwa produkty:
- środek czyszczący o maks. PH 9,0 (Produkt 1)
- środek czyszcząco-konserwujący (Produkt 2), oba od tego samego producenta,
Czyszczenie zapobiegawcze, jak też coroczne czyszczenie gruntowe zapobiega powstawaniu
śliskich miejsc i zmniejsza ryzyko wypadku czy kontuzji,
Ślady wypalone żarem z papierosów można usuwać środkami czyszczącymi do szorowania i
zgrubnym Nylpadem.
Guma do żucia i żywica daje się usunąć sprayem zamrażającym.

Wytwórca*
Buzil Werk
Wagner GmbH&Co
CC-Dr. Schulz GmbH

Produkt 1
Środek do czyszczenia
gruntownego
G 425 Lino-Ex

Produkt 2
Środek konserwacyjny

Garuda HC 20
Start G 260
CC-Aktivreiniger R 280 CC-Fußbodenreiniger R 1000
CC-Grundreiniger R
Dreiturm GmbH
Rino-rein
Środki do czyszczenia automatami
Goldreif-Klarwischpflege
Henkel HygieneBendurol forte
Środki do czyszczenia profilaktycznego:
GmbH
Neomat N (Środki do czysczenia
automatami)
Środek czyszczący do rozprowadzania:
Sseipu plus, Idan plus
Loba GmbH & Co. KG Loba-Wachsentferner
Loba- Sportbodenpflege
Diversey Lever GmbH Taski Linostrip
Taski Sport
I
Taba Chemie GmbH
GR 10
Tawip, AR 80
Dr. Schnel Chemie
Puromat
Forsan
Wetrok Gmbh
Wetrok-Exal 2000
Wetrok- Redür

*Podani wyżej producenci są przykładowi i można wykorzystać odpowiadające produkty
innych producentów, nie pogarszające ich właściwości.

