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Instrukcja czyszczenia i 
pielęgnacji  
CLICK COLLECTION 
 
 

1. Wskazówki ogólne 
 
Luksusowe podłogi winylowe PROJECT FLOORS 
mają fabrycznie nałożoną powłokę z poliuretanu.  
Aby trwale zapewnić optymalny wygląd i długą 
żywotność produktu, należy go regularnie czyścić. 
Częstotliwość czyszczenia jest uzależniona od 
intensywności użytkowania i obszaru zastosowania 
oraz koloru i struktury powierzchni.     
 
2. Środki zabezpieczające 
 
Aby chronić podłogę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi spowodowanymi naniesieniem 
brudu, wody, piasku itp., zaleca się utworzenie 
odpowiednich stref czyszczących. W trakcie 
układania należy chronić podłogę przed 
uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym 
przez wykonawców z innych branż. 
 
3. Czyszczenie końcowe 
 
Po zakończeniu układania należy przeprowadzić 
czyszczenie końcowe, aby całkowicie usunąć 
zabrudzenia po montażu. Nie jest ono tożsame z 
czyszczeniem gruntownym (patrz punkt 6). Po 
zakończeniu układania pokrycie podłogowe należy 
oczyścić za pomocą środka PU-Reiniger lub środka 
do czyszczenia podstawowego, rozcieńczonego w 
wodzie (1:10). Brud należy całkowicie zebrać, a 
następnie zneutralizować podłogę, przemywając ją 
czystą wodą. Ponieważ połączenia wpinane nie są 
wodoszczelne, należy kontrolować ilość wody i 
środka do czyszczenia. W szczególności w 
przypadku podłoży wrażliwych na wilgoć mogą 
powstać szkody. Dlatego zalecamy tak zwane 
„mycie nawilżające” przy użyciu odpowiedniego 
mopa. Zaleca się także rozpylenie środka do 
czyszczenia za pomocą rozpylacza (np. zestaw 
mop ze spryskiwaczem Dr. Schutz). 
Czyszczenie końcowe nie stanowi działania 
przygotowującego do wykonania wstępnej 
konserwacji (patrz punkt 4)! W tym celu należy 
wykonać czyszczenie gruntowne (patrz punkt 6). 
 

4. Wstępna konserwacja 
 
Ze względu na ulepszenie powierzchni produktu 
wstępna konserwacja nie jest niezbędna. W 
zależności od obszaru zastosowania i 
przewidywanej intensywności użytkowania można 
na życzenie zastosować wysokiej jakości system 
lakierowania PU. Tworzy on dodatkową ochronę 
pokrycia podłogowego przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas codziennego 
użytkowania. Chętnie udzielimy także 
indywidualnych porad w zależności od obszaru 
zastosowania – zapraszamy do kontaktu z nami! 
 
5. Bieżące czyszczenie i pielęgnacja 
 
Bieżące czyszczenie obejmuje ręczne mycie za 
pomocą standardowych przyrządów do sprzątania. 
Najpierw należy usunąć większe zabrudzenia przy 
użyciu miotły lub odkurzacza. Następnie umyć 
powierzchnię, nawilżając ją środkiem PU-Reiniger 
zgodnie z instrukcją obsługi. Zalecamy użycie 
mopa ze spryskiwaczem firmy Dr. Schutz. W celu 
zapewnienia dodatkowej ochrony przed 
zarysowaniami i zadrapaniami spowodowanymi 
ruchomymi meblami stosować odpowiednie 
podkładki filcowe. Krzesła biurowe używane na 
wykładzinach podłogowych PROJECT FLOORS 
muszą być wyposażone w miękkie kółka typu W 
zgodnie z normą DIN 68131. 
 
6. Czyszczenie gruntowne 
 
W zależności od stopnia zabrudzenia podłogę 
można czyścić w większych odstępach czasu 
środkiem do czyszczenia podstawowego 
Grundreiniger R (Dr. Schutz) rozcieńczonym 
zgodnie z wytycznymi producenta. Po całkowitym 
usunięciu zabrudzeń podłogę należy 
zneutralizować czystą, ciepłą wodą, aby w pełni 
usunąć pozostałości brudu i środka do 
czyszczenia. Następnie można przeprowadzić 
wstępną konserwację (patrz punkt 4). Ponieważ 
połączenia wpinane nie są wodoszczelne, należy 
kontrolować ilość wody i środka do czyszczenia. W 
szczególności w przypadku podłoży wrażliwych na 
wilgoć mogą powstać szkody. 
 
W przypadku środków do pielęgnacji innych 
producentów należy uzgodnić ich stosowanie z 
producentem środka do pielęgnacji. W razie 
dodatkowych pytań dotyczących prawidłowego 

http://www.project-floors.com/


Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji CLICK COLLECTION Strona 2 z 2 

 

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth  

Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Faks +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com 

czyszczenia i pielęgnacji pokryć podłogowych 
należy skontaktować się z działem porad firmy Dr. 
Schutz, Bonn  
tel.: +49 228 95352 0, faks: +49 228 95352 28. 
 
Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i 
pielęgnacji, osoba układająca podłogę spełnia swój 
obowiązek zgodnie z DIN 18365. Najbardziej 
aktualne informacje dotyczące czyszczenia i 
pielęgnacji można znaleźć na stronie www.project-
floors.com. 
 
7. Ważne informacje 
 
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed 
zarysowaniami  
i zadrapaniami spowodowanymi ruchomymi 
meblami  
stosować odpowiednie podkładki filcowe. Krzesła 
biurowe używane na wykładzinach podłogowych  
PROJECT FLOORS muszą być wyposażone w 
miękkie podwójne kółka typu W zgodnie z normą 
DIN 68131. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wydanie 05/2022, zastępuje wszystkie poprzednie wydania,  

ważne do odwołania. Treść odzwierciedla stan wiedzy w momencie 
publikacji i została przygotowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i 

przekonaniem. Niniejszy dokument może zostać zmieniony,  

uzupełniony lub zastąpiony w dowolnym czasie i bez specjalnego 
powiadomienia. Należy sprawdzić jego aktualność na stronie 

www.project-floors.com lub skontaktować się z nami. 

Ten kod QR prowadzi do  
dalszych dokumentów i  
ewentualnych aktualizacji. 
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