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Instrukcja czyszczenia
Pielęgnacja i utrzymanie lakierowanych i olejowanych parkietów Pergo
TRWAŁE – PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW – WYDAJNE

Dlaczego?
Poprawne czyszczenie podłogi gwarantuje idealne utrzymanie inwestycji. Produkty
opracowano i przetestowano na parkietach Pergo i zapewniają najlepszą pielęgnację.

Po montażu
Po zamontowaniu podłoga wymaga dokładnego wyczyszczenia.
Jednakże nowo zamontowanego parkietu Pergo nie można szlifować ani woskować.
Należy postępować według następujących instrukcji:
 Podłoga Pergo nigdy nie wymaga specjalnego wykańczania (lakierem, olejem itp.)
tuż po zamontowaniu. Powierzchnia parkietów jest wykańczana podczas
produkcji. Nie używać żadnych specjalnych produktów (np. olejów) innych marek,
nawet jeżeli etykieta dopuszcza ich zastosowanie.
 Usunąć kurz i zabrudzenia szczotką i szufelką lub odkurzaczem. Wyczyścić rowki
w kształcie litery „V”.
 Usunąć uporczywe zabrudzenia szmatką z mikrofibry Pergo.
 Czyścić lekko zwilżoną szmatką z mikrofibry.

Informacje ogólne
Na potrzeby regularnej pielęgnacji wystarczy czyścić podłogę na sucho.
Czyszczenie lekko zwilżoną szmatką jest wymagane wyłącznie od czasu do czasu.
Naturalnie potrzeby związane z czyszczeniem różnią się w zależności od użytkowania
i stanu czystości podłogi. Zbyt częste czyszczenie zbyt duża ilością wody może
spowodować uszkodzenie podłogi.
Uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Floor
Cleaner można używać do lakierowanych i olejowanych
podłóg. Pozwala dokładnie wyczyścić podłogę, zachować
jej oryginalny wygląd, utrzymać higienę i nie powoduje
nakładania się kolejnych warstw.
Plamy należy niezwłocznie usuwać z podłóg, ponieważ
z czasem mogą ulec pogorszeniu, a ich usunięcie stanie się
trudne (lub wręcz niemożliwe). Patrz poradnik usuwania plam.

Nigdy nie używać wełny stalowej ani innych gruboziarnistych materiałów, ponieważ
mogą spowodować uszkodzenie struktury i pogorszenie wyglądu górnej warstwy. Podłóg
Pergo nie można woskować ani polerować.
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Należy przestrzegać poniższych instrukcji pielęgnacji, aby utrzymać jak najlepszy stan
podłogi.

Instrukcja
Matowe wykończenie
Zazwyczaj zabrudzenia łatwiej przylegają do podłóg z matowym wykończeniem. Dlatego
zalecamy regularne czyszczenie całej podłogi uniwersalnym środkiem czyszczącym
Pergo Allround Floor Cleaner w celu usunięcia zabrudzeń z powierzchni.
Nieprawidłowe czyszczenie podłogi może spowodować powstanie tłustej warstwy. Może
to być efektem zastosowania niewłaściwego środka czyszczącego (np. mydła). Aby
usunąć tę warstwę, na całej powierzchni podłogi należy zastosować środek Floor
Cleaner. Po użyciu odczekać kilka minut, aż środek czyszczący rozpuści zabrudzenia
lub tłuszcz. Oczyścić podłogę wilgotną szmatką, a następnie osuszyć suchym mopem
lub ściągaczką do podłóg. W razie potrzeby powtórzyć niniejsze kroki do czasu usunięcia
warstwy zabrudzeń lub tłuszczu. Następnie wytrzeć do sucha.
Polerowane (błyszczące) wykończenie
Na wypolerowanej powierzchni plamy wody są bardziej widoczne. Dlatego
po każdorazowym czyszczeniu należy osuszyć podłogę suchym mopem.
Podłogi z rowkami w kształcie litery „V”
W przypadku podłóg z rowkami w kształcie litery „V” w rowkach może gromadzić się
woda. Dlatego tego rodzaju podłóg nigdy nie należy czyścić mopem na mokro. Podłogi
te można regularnie czyścić lekko zwilżoną szmatką i starannie wyciśniętym mopem.
Pamiętać, aby nie pozostawiać wody w rowkach. Po każdorazowym czyszczeniu
wysuszyć podłogę.
Środki czyszczące
Plamy lub lekko zabrudzone miejsca na parkietach lakierowanych można czyścić
denaturatem (spirytus denaturowany), rozpuszczalnikami do zastosowań domowych
lub spirytusem mineralnym bez uszkodzenia powierzchni.
Bardzo mocne kwasy, takie jak kwas azotowy czy kwas chlorowodorowy, spowodują
nieodwracalne uszkodzenie powierzchni.
Maszyna czyszcząca
Do czyszczenia parkietów (zarówno lakierowanych, jak i olejowanych) nie można używać
maszyn czyszczących.
Nie zezwala się również na korzystanie z myjek parowych i/lub ciśnieniowych ani
szorowarek i maszyn do obróbki powierzchni.

Porady i wskazówki
 Piasek, żwir, meble itp. mogą
prowadzić do zarysowania podłogi.
Należy stosować środki
zapobiegawcze, np. podnoszenie
zamiast przesuwania mebli,
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umieszczanie mat lub podkładek filcowych pod fotelami biurowymi lub meblami.
 Używać foteli biurowych z miękkimi kółkami.
 Zadbać o miejsce do oczyszczenia butów w przestrzeniach z dostępem
z zewnątrz. Umieścić wystarczająco dużą i czystą wycieraczkę. Zalecamy,
aby jej szerokość odpowiadała co najmniej szerokości otworu drzwiowego,
a głębokość wynosiła co najmniej 150 cm. Wskazówka: wycieraczka Pergo
(PGDOORMATBROWN6)
 Zawsze przestrzegać instrukcji dołączanych do produktów czyszczących. Zaleca
się wybieranie produktów rekomendowanych przez Pergo: gwarantują one idealną
zgodność z parkietami Pergo.

PODŁOGI LAKIEROWANE
Czyszczenie suchym mopem
Usunąć

luźny kurz i zabrudzenia, czyszcząc suchym mopem z mikrofibry (40–60 cm)
lub odkurzając
Czyszczenie wilgotnym mopem
Czyścić podłogę wilgotnym mopem tylko od czasu do czasu.
Użyć uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround
Cleaner i szmatki z mikrofibry Pergo. Zwilżyć mop ciepłą wodą
z uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo Allround Floor
Cleaner (rozpuścić zawartość 2 nakrętek środka Pergo
Allround Floor Cleaner w 10 litrach wody. Skorzystać
z nakrętki dołączonej do butelki). Wymieszać środek
czyszczący zgodnie z instrukcją. Pamiętać, aby nie używać
zbyt dużej ilości środka czyszczącego. Użytą szmatkę z mikrofibry należy wyprać
zgodnie z instrukcją na etykiecie w temperaturze 60°C, bez jakichkolwiek dodatków. Nie
czyścić jednorazowo obszarów większych niż 15–20 m2. Po wyczyszczeniu wytrzeć
podłogę do sucha.

Usuwanie uporczywych plam i/lub śladów gumy
Użyć uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Floor Cleaner do usuwania
uporczywych plam lub śladów.
Jeżeli wymagane jest dodatkowe czyszczenie, użyć czystego mopa, ręcznika
lub niepozostawiającej zarysowań nakładki w kolorze białym lub czerwonym.
Pozostawić środek czyszczący na kilka minut, aby mógł wsiąknąć. Usunąć plamę,
ścierając czystym, wilgotnym mopem zmoczonym w letniej wodzie. W razie potrzeby
powtórzyć czynność. Następnie wytrzeć do sucha.
Informacje na temat usuwania najczęstszych plam można znaleźć w przewodniku
usuwania plam.
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PODŁOGI OLEJOWANE
Czyszczenie suchym mopem
Usunąć luźny kurz i zabrudzenia, czyszcząc suchym mopem z mikrofibry (40–60 cm)
lub odkurzając
Czyszczenie wilgotnym mopem
Czyścić podłogę wilgotnym mopem tylko od czasu
do czasu. Użyć uniwersalnego środka czyszczącego
Pergo Allround Cleaner i szmatki z mikrofibry Pergo.
Zwilżyć mop ciepłą wodą z uniwersalnym środkiem
czyszczącym Pergo Allround Floor Cleaner (rozpuścić
zawartość 2 nakrętek środka Pergo Allround Floor Cleaner
w 10 litrach wody. Skorzystać z nakrętki dołączonej
do butelki). Wymieszać środek czyszczący zgodnie
z instrukcją. Pamiętać, aby nie używać zbyt dużej ilości środka czyszczącego. Użytą
szmatkę z mikrofibry należy wyprać zgodnie z instrukcją na etykiecie w temperaturze
60°C, bez jakichkolwiek dodatków. Nie czyścić jednorazowo obszarów większych niż 15–
20 m2. Po wyczyszczeniu wytrzeć podłogę do sucha.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodnych produktów do pielęgnacji parkietów
olejowanych, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Czy masz pytania dotyczące zgodności produktów do pielęgnacji podłóg określonych
marek? Skontaktuj się z namitechnical.services@unilin.com!

• Comiesięczna pielęgnacja
Produkt do pielęgnacji podłóg Oil Care Product pozwala z łatwością utrzymać
doskonały stan olejowanej podłogi. Produkt ten chroni podłogę, zapobiega wrażeniu
wysuszenia i przyciemnienia oraz pomaga przywrócić oryginalny wygląd.

• Coroczna pielęgnacja
W przypadku poważnie uszkodzonych podłóg zalecamy zastosowanie oleju
do konserwacji (biały lub bezbarwny).

Usuwanie uporczywych plam i/lub śladów gumy
Użyć uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Floor Cleaner do usuwania
uporczywych plam lub śladów.
W przypadku podłóg olejowanych plamy należy w miarę możliwości usuwać szmatką.
W razie potrzeby użyć lekko zwilżonej szmatki zanurzonej w uniwersalnym środku
czyszczącym Pergo Allround Floor Cleaner. Dokładnie usunąć pozostałą wodę. Nigdy
nie używać innych produktów, aby uniknąć dalszego uszkodzenia podłogi.

Parkiety

Pielęgnacja

Instrukcja czyszczenia
Informacje na temat usuwania najczęstszych plam można znaleźć w poniższym
przewodniku usuwania plam.
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Rodzaj zabrudzenia
Plamy miejscowe

Czekolada, tłuszcz, sok
owocowy, napoje, wino
Ślady pozostawione przez gumę
lub tworzywo sztuczne
(zarysowania)

Mocz, krew itp.

Lakier do paznokci, pasta
do obuwia, szminka, substancje
smoliste itp.

Zarysowania

Podłogi lakierowane
Nałożyć środek Floor Cleaner
na plamę.
Pozostawić środek Floor Cleaner
na kilka minut, aby mógł
wsiąknąć w plamę. Usunąć
plamę, ścierając czystym,
wilgotnym mopem zmoczonym
w letniej wodzie. W razie
potrzeby powtórzyć czynność.
Użyć ciepłej wody z dodatkiem
uniwersalnego środka
czyszczącego Pergo Allround
Floor Cleaner.
Przetrzeć suchą szmatką, użyć
produktu
Quick•Step® / Pergo Clean.

Jak najszybciej usunąć zwilżoną
szmatką. Jeżeli plama wyschła:
wytrzeć mechanicznie suchą
szmatką. W razie potrzeby użyć
lekko zwilżonej szmatki
z produktem Quick•Step® /
Pergo Clean.
Jak najszybciej usunąć
suchą lub lekko zwilżoną
szmatką
z produktem Quick•Step® /
Pergo.
Podłoga lakierowana:
zastosować miejscowo spirytus
denaturowany, aceton,
rozpuszczalnik do zastosowań
domowych lub spirytus
mineralny.
Używać wycieraczki w celu
uniknięcia problemu.
Codziennie zamiatać podłogę,
jeżeli do pomieszczenia
przedostaje się dużo piasku
lub żwiru.
Używać produktów Quick-Step /
Pergo Clean do codziennej
konserwacji. Głębokie
zarysowania można wypełnić
specjalnym zestawem
naprawczym z woskiem.
Aby dowiedzieć się, jak zamówić
i stosować zestaw, należy
skontaktować się z działem
technicznym.

Podłogi olejowane
Nałożyć środek Floor Cleaner
na plamę.
Pozostawić środek Floor Cleaner
na kilka minut, aby mógł
wsiąknąć w plamę. Usunąć
plamę, ścierając czystym,
wilgotnym mopem zmoczonym
w letniej wodzie. W razie
potrzeby powtórzyć czynność.
Użyć ciepłej wody z dodatkiem
uniwersalnego środka
czyszczącego Pergo Allround
Floor Cleaner.
Niezwłocznie przetrzeć suchą
szmatką, użyć produktu
Quick•Step® / Pergo Clean.
Całkowicie suche plamy mogą
wymagać ponownego szlifowania
lub olejowania.
Niezwłocznie przetrzeć suchą
szmatką, użyć produktu
Quick•Step® / Pergo Clean.
Całkowicie suche plamy mogą
wymagać ponownego szlifowania
lub olejowania.
Niezwłocznie przetrzeć suchą
szmatką, użyć produktu
Quick•Step® / Pergo Clean.
Całkowicie suche plamy mogą
wymagać ponownego szlifowania
lub olejowania.

Używać wycieraczki w celu
uniknięcia problemu.
Codziennie zamiatać podłogę,
jeżeli do pomieszczenia
przedostaje się dużo piasku
lub żwiru. Stosowanie produktów
Quick-Step / Pergo Oil Care
może zmniejszyć widoczność
mikroskopijnych zarysowań.
Głębokie zarysowania można
wypełnić
specjalnym zestawem
naprawczym z woskiem.
Poważnie uszkodzone podłogi
można zeszlifować i ponownie
olejować olejem do konserwacji
Quick-Step / Pergo.
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Niekorzystny lub przyciemniony
wygląd

Quick•Step® / Pergo Clean.

Wgłębienia (spowodowane przez
ciężkie przedmioty z ostrymi
krawędziami)

Zestaw naprawczy Quick-Step /
Pergo (z woskiem).
Aby dowiedzieć się, jak zamówić
i stosować zestaw, należy
skontaktować się z działem
technicznym.
Poczekać, aż stwardnieje,
a następnie ostrożnie zdrapać.

Wosk świecowy i guma do żucia

Produkty Quick-Step / Pergo Oil
Care przywracają podłodze
dawny blask. Stosować
co czwarte czyszczenie.
Zestaw naprawczy Quick-Step /
Pergo (z woskiem).
Aby dowiedzieć się, jak zamówić
i stosować zestaw, należy
skontaktować się z działem
technicznym.

