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WYJĄTKOWE PODŁOGI  DLA 
WYMAGAJĄCYCH 
PRZESTRZENI 

Bez względu na rodzaj przestrzeni wymagania 
co do jakości podłogi pozostają wysokie. IVC 
szczyci się produkcją wysokiej jakości płytek 
dywanowych o najdłuższym z możliwych 
okresie przydatności do użytku. Spełniając 
najsurowsze wymagania normy EN 1307, 
wszystkie nasze produkty podlegają klasyfikacji 
obiektowej 32 bądz  33. Dzięki użyciu naszych 
własnych barwionych w masie włókien 
Colorstrand i Duracolor zapewniamy 
wytrzymałość zarówno wygłądu i koloru.
 
Tą instrukcją chcemy pomóc Wam 
zoptymalizować inwestycje w płytki dywanowe
 pokazując Wam wskazówki co właściwego 

odpowiedzialny program konserwacji przedłuży
 żywotność i zachowa Wasze podłogi w 

utrzymania. 

5 ZASAD EFEKTYWNEJ 
KONSERWACJI: 
1. Prewencja:

Zapobieganie nanoszeniu się brudu na 

go płytek.  
2. Odkurzanie: 

Regularne odkurzanie jest ważną częścią  
programu konserwacji . 

 
3. Usuwanie zabrudzeń/plam 

plamy jak najszybciej by uniknąć 
powstawania plam.   

4. Czyszczenie okresowe 

stanie wizualnym i technicznym . 
 
5. Czyszenie dogłębne

najlepszy efekt usuwania plam i 

 

jakości płytek dywanowych

do sześciu kroków. Ta ilość powinna być w 
stanie powstrzymać przed przedostaniem się 
do wnętrza około osiemdziesięciu procent 

zalecamy jej codzienne odkurzenie tak jak 
pozostałych powierzchni. Ciąg wejściowy 
wymaga nawet większej uwagi z racji iż jest 
naszą "pierwszą linią obrony" i zbiera 
zanieczyszczenia znacznie szybciej niż reszta 
powierzchni

 
Dobierz odpowiedni produkt do danego 
pomieszczenia 
 
Dobór kolorów i struktur pomoże stworzyć 

powstrzymywanie i krycie zabrudzen. Szare i 
ciemne kolory dadzą lepszy efekt niż jasne czy 

Wraz z dobraniem odpowiedniego materiału 
przy wejsciach do budynku, powinniśmy 

 

• utrzymywanie w czystości chodników i parkingu      

dywanu

miejscach  

 

procesu czyszczenia. Zrównoważony i 

dobrym stanie oraz obniży koszt ich 

płytki dywanowe jest tańsze niż usuwanie 

plamy są nieuniknione jednak nie muszą 
zmienić się w trwałe zabrudzenie. Usuwaj 

 Planowanie konserwacji okresowej 
pomaga zachować wykładzinę w dobrym 

Okresowe czyszczenie dogłębne przy 
procesu ekstrakcji gorącą wodą daje 

zabrudzeń. 

Środki zapobiegawcze 

Trzymaj zabrudzenia z dala !!! 

Często zapominamy o ważnej prewencyjnej 
części utrzymania w czystości naszych podłóg, 
która zapobiega zabrudzeniom i degradacji 

Odpowiedni ciąg wycieraczkowy może 
powstrzymać przed wniesieniem na wykładzinę 
duże ilości brudu i wilgoci.  Właściwa 
wycieraczka powinna wystarczyć na pięć 

zabrudzeń. 
Żeby wycieraczka spełniała swoje zadanie 

odpowiednią atmosferę wnętrza, ale może 
również służyć bardziej praktycznym celom, jak 

bardzo ciemne kolory.

powstawania ewentualnych zabrudzeń, np. 
uwzględnić także inne możliwe zródła 

pokoje socjalne, maszyny z kawą czy lodówki, tak by 
zapobiec wnikaniu zabrudzeń na dywan.
Do sposobów zapobiegania należy : 

• używanie podkładek pod krzesła i meble 
powstrzyma wcieranie brudu wewnątrz struktury 

• umieszczanie smietników w łatwo dostępnych 

Instrukcja Czyszczenia 
Płytek Dywanowych 
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się na koszt około 1000 euro . 

budynku  10kg brudu w ciagu 20 dni pracy. 

ODKURZANIE 
 

ELEMENT KONSERWACJI 
 
Właściwe odkurzanie jest ważnym elementem 
skutecznej konserwacji . 

zaplanowanie procesu odkurzania jest 

dywanowych i odpowienio dostosuj 

dywanowa to produkt 3-wymiarowy. w 

poprawią skuteczność usunięcia 
zanieczyszczeń

Zalecany sprzęt  

By odpowiednio usunąć zabrudzenia przy 
rutynowym odkurzaniu, musisz upewnić się, że

 

skuteczności związanej z odkurzaniem. Jako 
podstawowy odkurzacz do codziennego uzytku

model. 

na korytarze i do przestrzeni otwartych. 

UWAGA!!!! używanie poziomo obrotowych
 szczotek do czyszczenia płytek 
dywanowych może wpłynąć na wygląd i 
stam runa płytek dywanowych

 

odkurzaczy. Najważniejszymi elementami, 
na które należy zwrócić szczególną 
uwagę, są torby, pasy i wałki szczotkowe.
 
Częstotliwości odkurzania
 
Poniższa tabela stanowi ogólne odniesienie do 
tego, jak często różne rodzaje obszarów ruchu 
powinny być odkurzane w normalnych 
sytuacjach

sprzątania 

• 5 m ciąg wejściowy powstrzymuje do 
 80% zabrudzeń i wilgoci,  nim dotrze ono
 do wykładziny. 

• Usuniecie 1kg brudu z budynku szacuje 

• Szacuje się, że 1000 osób może wnieść do 

NAJWAŻNIEJSZY 

 używasz odpowiedniego sprzętu. IVC zaleca:

Badania prowadzone nad konserwacją i 
zabrudzeniami pokazują iż 80% zanieczyszczeń 
jest sucha i  nierozpuszczalna, więc usuwalna
przez odkurzanie
Kumulacja zabrudzeń jest nieukniona,  jeśli 
nie zaplanujemy odkurzania jako 
rutynowego działania. Najlepszym sposobem na 

identyfikacja przestrzeni o wysokim, średnim 

Konserwacja sprzętu 

oraz niskim natężeniu ruchu. Obserwuj dane 
przestrzenie w stosunku do zużycia płytek 

natężenie procesów konserwacji 

Ważnym jest,  by pamiętać o tym że płytka 

odróżnieniu do 2-wymiarowej twardej podłogi. 
Wykładzina ma wysokość, w której może 
akumulować się zabrudzenie. Główną zaletą 
wykładziny nad pozostałymi typami pokryć 
podłogowych jest fakt, że może on przyjąć i 
ukryć zabrudzenie. Wykładziny wymagają 

odkurzania, tak by usunąć zabrudzenia i zachować
 piękny wygląd przez długie lata. 

rutynowego czyszczenia, w szczególności 

Wskazówki do procesu odkurzania  

skutkuje maksymalizacją efektu 
szerokości i wzdłuż pomieszczenia 

• Powolne i rozważne odkurzanie na 

• Wolne ruchy pozwolą na lepszą cyrkulację 
powietrza przez strukturę wykładziny i 

i wysokowydajną filtracją dla większej 

 zalecamy Sebo Dart 2 lub równoważny 

•     Odkurzacze  o  szerokiej  pracy  roboczej 

• Odkurzacz plecakowy do ciągów schodowych. 

Tak jak w przypadku konserwacji podłogi, 
musisz też wykonywać rutynową konserwację 

Prewencyjne działania dot. konserwacji

• Obszary o dużym natężeniu ruchu wymagają 
większej ilości cykli odkurzania 

•      Odkurzanie  przy  użyciu  rolki  z  szczotką 
podniesie skuteczność procesu. 

• Odkurzacz z zasilanym wałkiem szczotkowym 
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Usuwanie zabrudzeń 

 
  

Zanieczyszczenia często dostają się w głąb runa

dywanowych. Dlatego, aby utrzymać podłogę 
w jak najlepszym stanie, konieczne jest, aby 
czyszczenie punktowe stało się również ważną 
częścią programu konserwacji. Twoje 
powodzenie w czyszczeniu punktowym wzrasta,
 jeśli będziesz działać szybko i korzystać z 
odpowiednich produktów, narzędzi i technik.
Ważne: Podczas czyszczenia miejscowego 
zawsze pracuj od krawędzi w kierunku środka 

może to spowodować rozprzestrzenianie się 
plamy lub zniekształci strukturę włókien.
 

 Czyszczenie punktowe jest często uważane za uciążliwe

podjęcie działań jest ta, kiedy to zanieczyszczenie 
zauważysz, a prostym sposobem na jego wydobycie jest

Jeśli personel sprzątający ma do dyspozycji ręczniki, 
można szybko osuszyć świeży zaciek/plame

 Jeśli miejsce wyschło, potraktuj je ręcznikiem 
zwilżonym zwykłą wodą lub środkiem czyszczącym 
ogólnego przeznaczenia. Jest to świetny pierwszy 
krok, aby jak najwięcej zanieczyszczeń usunąć z 
dywanu, i może pomóc przy wielu typowych 
plamach wodnych. Jeśli pozostanie uciązliwa 
resztka, można użyć odplamiacza, a plama zniknie 
przy znacznie mniejszym nakładzie sił.

Kolejną prostą, ale skuteczną opcją 
czyszczenia punktowego jest hermetyzacja lub
 też metoda czyszczenia na sucho. W tej 
metodzie stosuje się ciekły roztwór 
kapsułkujący który jest rozpylany na 
powierzchnię zanieczyszczeni. Płyn, wykonany

 dywanów, ale plamy i zacieki mogą  
być widoczne, zależnie od koloru i wzoru płytek 

 Podejmij natychmiastowe działanie

osuszenie go zwykłym, białym chłonnym ręcznikiem. 

 zadanie, stąd bardzo często do czyszczenia miejsc 
gdzie powinno się działać natychmiastowo
stosuje się sprzęt do głębokiego czyszczenia 
dużych obszarów. 
Nie opóźniaj czyszczenia miejsc które wymagają  
czyszczenia natychmiastowego. Najlepszą porą na 

miejsca zabrudzenia. Nie szoruj plam ponieważ 
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z polimerów, przylgnie do brudu w dywanie, a 
następnie się krystalizuje, by stać się substancją 
łatwą do odkurzania. Zalety tej metody: brak 
zapachów, suchy proces, stały dostęp do 
obszaru, który jest poddawany obróbce i 
skrócony czas czyszczenia. Aby osiągnąć 
najlepszy wynik, bardzo ważne jest użycie 
odpowiedniego odkurzacza i odpowiedniego 
rodzaju kryształów (np. Crystal Spot Remover®)
 Należy pamiętać, aby zawsze używać produktów 
o neutralnym pH i unikać produktów zawierających
 chlor lub chemicznie agresywne utleniacze. W 
razie wątpliwości zalecamy wstępne 
przetestowanie na mało widocznym obszarze pod 
kątem trwałości koloru i trwałości materiału.

Właściwe narzędzia do 
czyszczenia zacieków i plam 
  Zalecamy posiadanie „zestawu 
dodatkowego”, który poradzi sobie z 
najczęstszymi plamami i zaciekami. Będziesz 
potrzebować następującej listy materiałów:

 
• grzebyk oaz szczotka z miękkiego włosia 
• odkurzacz  

 Rodzaje zabrudzeń: kilka wskazówek i 

 
Kategoria “A”  
 
Plamy na bazie wody, takie jak ketchup, sok 
owocowy itp.
 
KROK 1:  
Delikatnie usuń nadmiar substancji. Dokładnie 
spłucz czystą wodą. Użyj łagodnego roztworu 
do czyszczenia wykładzin dywanowych.
Usuń nadmiar roztworu. Dokładnie spłucz 
czystą wodą. Osusz lub użyj chłonnych 
ręczników, aby usunąć nadmiar wilgoci.
 
Krok 2:  
Powtórz jeśli zachodzi konieczność. 
 

• środek do czyszczenia oraz odplamiacz 

porad ułatwiających ich usuwanie

• chłonne ręczniki
• woda
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Krok 1:  

za pomocą szpachelki.
 
Krok 2:  

ręczników. Dokładnie spłucz czystą wodą. 
Nałóż alkaliczny środek do dezynfekcji (pH 
między 7 a 10) zgodnie z zaleceniami 
producenta. Dokładnie spłucz czystą wodą, 
aby usunąć pozostałości. Osuszysz i usuń 
nadmiar wilgoci
 
 

Czyszczenie okresowe  

szczotek do czyszczenia płytek 
dywanowych może wpłynąć na wygląd 

 

 Metody czyszczenia okresowego 

rozpuszczania i absorbowania zabrudzeń

dywanu aż do usunięcia przez odkurzanie.

 
 Proces czyszczenia

Kategoria “B”  
 
Plamy na bazie ropy naftowej, takie jak tłuszcz, 
olej, pasty do butów itp. 
 
Krok 1:  
Usuń nadmiar substancji przy użyciu chłonnych 
ręczników. Spróbuj zastosować procedurę 
czyszczenia dla miejsc kategorii „A”, używając 
łagodnego środka do czyszczenia dywanów.
 
Krok 2:  
Usuń nadmiar  substancji przy użyciu chłonnych 

szoruj. Usuń nadmiar substancji przy użyciu 
chłonnych ręczników. Dokładnie spłucz czystą 
wodą. Powtarzaj tak długo, aż zabrudzenie 
całkowicie przeniesie się z dywanu na ręcznik. 

usunąć nadmiar wilgoci.
 
Krok 3:  

wyjmij płytkę dywanową i zanieś do 
bezpiecznego, dobrze wentylowanego 
pomieszczenia. Noś odpowiedni sprzęt ochrony 

czyszczący FOS (Farba, Olej i Smar) oparty na 
bazie suchego rozpuszczalnika na czysty biały 

przebarwiony obszar. Delikatnie szoruj. Usuń 
nadmiar substancji przy użyciu chłonnych 
ręczników. Dokładnie spłucz czystą wodą. 

płytkę dywanową w dobrze wentylowanym 
miejscu, aż potencjalne szkodliwe i niewygodne 
zapachy znikną.
 
Kategoria “C” 
 

 
Usuń nadmiar substancji przy użyciu chłonnych 

 odplamiacz do kawy zgodnie z zaleceniami 
producenta. Dokładnie spłucz czystą wodą, aby 
usunąć pozostałości. Przy użyciu chłonnych 

 
Kategoria “D”
 Plamy biologiczne, takie jak krew, mocz, 
wymiociny itp

gdy jest wcierany w dywan, a następnie 
 
• Dokładnie odkurz, aby usunąć tyle 

może pomóc w tym procesie)
•  

dywan. Może to obejmować użycie środka 

zabrudzenia.
Użyj szczotki przeciwbieżnej, używając przy tym

Plamy z kawy i herbaty. 

ręczników. Nałóż tylko tyle płynu czyszczącego,
 aby zwilżyć zanieczyszczony obszar. Delikatnie 

Dokładnie spłucz czystą wodą. Osusz aby 

Spryskaj plamę produktem do hermetyzacji i 
zetrzyj odpowiednim narzędziem. Alternatywnie 

ręcznik lub ręcznik papierowy i zaaplikuj na 

osobistej, nałóż skoncentrowany środek 

Osusz aby usunąć nadmiar wilgoci. Pozostaw 

ręczników. Dokładnie spłucz czystą wodą. Zastosuj

ręczników usun pozostały nadmiar wilgoci

Jeśli obecne są ciała stałe, najpierw usuń je 

Nadmiar substancji usuń przy użyciu chłonnych 

Uwaga, używanie poziomych obrotowych 

runa  płytek dywanowych.

na bazie wody i oleju, pozostawiając je ne powierzchni 

Okresowe czyszczenie to ekonomiczny sposób na utrzymanie 

działania: wszystkie metody wykorzystują różne chemikalia do 

atrakcyjnego wyglądu wykładziny, przy użyciu ciepłej wody 
i ekstrakcji na mokro. 
IVC zdaje sobie sprawę, że na rynku
istnieją różne metody, przy czym każda ma tę samą zasadę 

Ta metoda czyszczenia wykorzystuje związek 
absorbujący. Związek wchłania brud i plamy, 

zostaje usunięty poprzez odkurzanie

 zanieczyszczeń ile to możliwe ( podnośnik runa 

Nałóż absorbujący środek czyszczący na

w spray`u, w zależności od rodzaju i stopnia 

 absorbentu by móc rozpuścić i wchłonąć zabrudzenie 
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•  Dokładnie  odkurz,  aby  usunąć  wszystkie 
pozostałe zabrudzenia.

i wzdłuż pomieszczenia skutkuje 
maksymalizacją efektu sprzątania

wymagać kilku powtórzeń procesu 
odkurzania, aby wystarczająco wydobyć 
osadzony brud.

Zalecany osprzęt 
 

iż na rynku dostępnych jest wiele związków 
absorbujących i czyszczących o niskiej 
wilgotności. Sugerujemy, aby przeanalizować 
kilka marek pod kątem skuteczności i kosztów, 
aby określić, która najlepiej odpowiada 
potrzebom Twojej placówki. 

• Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji 
producenta dotyczących wybranej metody 
czyszczenia. Niewłaściwie wykonany proces 
czyszczenia może prowadzić do uszkodzenia 
dywanu. 
 

Częstotliwość okresowego czyszczenia 
 
 Poniższa tabela stanowi ogólne odniesienie do 
tego, jak często różne typy obszarów ruchu 
powinny być okresowo czyszczone w 
normalnych sytuacjach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definicje z tabli: 
 

odnosi się do przestrzeni publicznych, takich jak 

 automatów sprzedających, lotniska, kasyna, 

 

Powierzchnie o średnim natężeniu ruchu 
komercyjnego to takie, które muszą wytrzymać 
duże natężenie ruchu pieszego, takie jak 
korytarze szkolne i klasy, obszary 
administracyjne i ogólne. 
 

Obszary lekkiego ruchu komercyjnego 

 
 
 
 
 
 
 

  Powolne i dokładne odkurzanie na szerokości 

Wskazówki odnośnie okresowego czyszczenia  

• Obszary o dużym natężeniu ruchu mogą 

• Przy okresowym czyszczeniu można stwierdzic

Duże natężenie - ruch komercyjny 

detalicznego. 

główne korytarze, hall i strefy wejściowe, obszary

pomieszczenia do użytku dla handlu 

Średnie natężenie - ruch komercyjny 

Lekkie natężenie - ruch komercyjny

obejmują boksy, biura zarządu i sale posiedzeń 
zarządu. Ruch jest minimalny, co zmniejsza skalę
 zabrudzenia na tym obszarze.

Klasyfikacja ciężkiego ruchu handlowego 

EI990150
Typewritten text
CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA DOGŁĘBNEGO W TYPOWYM BIURZE KORPORACYJNYM
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Czyszczenie Dogłębne 

Uwaga, IVC nie zaleca używania tarcz 
obrotowych, ponieważ może to uszkodzić 
włókna dywanu. Czyszczenie Dogłębne 
przywraca/poprawia wygląd dywanu, 
wydobywając z niego brud i substancje, które 
mogą uszkodzić dywan. IVC zaleca ekstrakcję 
ciepłą wodą jako najskuteczniejszą metodę 
uzyskania dobrych rezultatów głębokiego 
czyszczenia. Piasek/zabrudzenia to materiał 

jest jedyną metodą, która może usunąć 
zabrudzenia i pozostałości z głębi włókien 
dywanu
 Metoda czyszczenia gorącą 
wodą
 
 Czyszczenie gorącą wodą wykorzystuje siłę wysokiego
 ciśnienia wody wtryskiwanej do dywanu, a następnie 
silne zasysanie próżniowe w celu usunięcia 
zawieszonych zabrudzeń. Proces przebiega niemal 
natychmiastowo i nie pozwala środkom czyszczącym 

Dlatego jedynym środkiem czyszczącym, którego 
należy używać w zbiorniku maszyny, jest kwasowy 
środek płuczący, który pomaga przywrócić pH do 
obojętnego, lub środek spieniający, aby zmniejszyć 
gromadzenie się piany detergentu w urządzeniu. 

 
Proces ekstrakcji gorącą wodą

  

3.   za pomocą szczotki przeciwbieżnej lub
grzebyka dywanowego do pracy z natryskiem 
wstępnym na dywanie by nawilżyć i usunąć 
zabrudzenia

 
UWAGA: Podczas ekstrakcji konieczne jest 
wyciągnięcie jak największej ilości wilgoci za 
pomocą przejść na sucho

Proces Ekstrakcji Gorącą Wodą

(3 do 4 suchych przejść na każde mokre 
przejście ). Skróć czas schnięcia, stosując 
nawiewniki pozwalając na 3 do 4 godzin 
schnięcia po ostatniej ekstrakcji przed 
dopuszczeniem do ruchu na dywanie
 

 
• Przetestuj środek czyszczący czy wysychając  

nie lepi się, w przeciwnym razie może to 
spowodować szybkie ponowne zabrudzenie . 

•  Używaj tylko środków czyszczących o pH od 7 
do 10 o niskiej zawartości lotnych związków 
organicznych (LZO).

wyschnie w ciągu 4-6 godzin.
•    Po prawidłowo wykonanym procesie dywan 

•     Zalecamy stosowanie przenośnych lub 
montowanych na wózku wyciągów. Zaleca się
 stosowanie ekstraktorów wyposażonych 
szczotkę między strumieniem wody a próżnią

• Usuń jak najwięcej wilgoci podczas odkurzania na sucho. 

Zalecany osprzęt

• Skróć czas schnięcia, używając nawiewników i, 
jeśli to możliwe, nie pozwalaj na ruch na 
dywanie, dopóki całkowicie nie wyschnie. 
 

Częstotliwość czyszczenia dogłębnego  
 
Poniższa tabela stanowi ogólne odniesienie do 
tego, jak często różne rodzaje obszarów ruchu 
powinny być czyszczone dogłębnie w 
normalnych sytuacjach. 
 

ścierny i mogą powodować przedwczesne 
zużycie włókien, jeśli nie zostaną odpowiednio 
wcześnie usunięte, a ekstrakcja ciepłą wodą 

na zbyt długi czas reakcji 

Możesz tez użyć wstępnego środka czyszczącego  
w sprayu, a następnie spłukać go zwykłą wodą

zanieczyszczeń, jak to tylko możliwe
rzaj dokładnie by usunąć najwięcej 

2. Nanieś środek czyszczący  

4. Spłucz wodą 

1. Odku

 Czyść

•     Środki  czyszczące  w  spreju  są  istotną 
częścią dobrej ekstrakcji ciepłej wody. 

•     Zalecane jest użycie szczotki czyszczącej z 
podwójnym cylindrem, aby wzruszyć i 
podnieść runo.

•  Cały  sprzęt  i  chemikalia  muszą  być 
zatwierdzone przez CRI. 
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średnim natężeniu ruchu komercyjnego to takie, które
 muszą wytrzymać duże natężenie ruchu pieszego, 
takie jak korytarze szkolne i klasy, obszary 
administracyjne i ogólne. 
 

sale posiedzeń zarządu. Ruch jest minimalny, co 

  
Poza odkurzaniem i rutynowym
 czyszczeniem punktowym 

Poza konserwacją zapobiegawczą, odpowiednim 
odkurzaniem i czyszczeniem punktowym, planowany 
program zarówno okresowego, jak i głębokiego 
czyszczenia jest najlepszym podejściem do 
utrzymania wyglądu dywanu poprzez usunięcie 
zabrudzeń i substancji, które mogą uszkodzić dywan.
 

czyszczenia dywanu. Tak jak nie ma „jednego 
uniwersalnego rozmiaru ubrań”, tak nie ma 
uniwersalnego  programu konserwacji.
 

 
Nie używaj tych środków czyszczących na żadnym z 
dywanów IVC: 
• Chlorowane roztwory czyszczące

• Odpieniacze na bazie oleju

rozpuszczalników 

 
 

 

Środki czyszczące powinny mieć poziom 
pH między 7 a 10 dla dywanów 
nylonowych. Temperatura wody nigdy nie 
powinna przekraczać 75 ° C. 
 

• Środki na bazie amoniaku 

• Destylaty ropopochodne 

Uwaga!!!!

• Toksyczne lub łatwopalne środki czyszczące na bazie 

 Decydując się na odpowiednią wykładzinę dla Twojej 
firmy, należy wziąć pod uwagę wiele czynników w 
zależności odpotrzeb. To samo dotyczy 
najbardziej odpowiedniej metody 

Lekkie natężenie - ruch komercyjny Obszary lekkiego 
ruchu komercyjnego obejmują boksy, biura zarządu i 

zmniejsza skalę  zabrudzenia w tym obszarze. 

Średnie natężenie - ruch komercyjny Powierzchnie o 

N168186
Typewritten text
Duże natężenie - ruch komercyjny Klasyfikacja ciężkiego ruchu handlowego odnosi się do przestrzeni  publicznych, takich jak główne korytarze, hall i strefy wejściowe, obszary  automatów sprzedających, lotniska, kasyna, pomieszczenia do użytku dla handlu detalicznego. 
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Typewritten text
CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA DOGŁĘBNEGO W TYPOWYM BIURZE KORPORACYJNYM


	An often overlooked, but vitally important part of a maintenance program is preventive maintenance, which prevents soil from being deposited into the carpet.
	Proper walk-off material is able to scrape and hold large amounts of dry soil as well as absorb water or oil-based moisture. Adequate walk-off material should capture five or six footsteps (roughly 3 to 5 meters). This amount has been shown to trap 80...
	For walk-off material to be effective, we recommend daily vacuuming, just as with your other surfaces. Actually, walk-off material requires more frequent cleaning because it is your first line of defence and accumulates soil much more quickly. If this...
	VACUUMING
	SPILL AND SPOT CLEANING


