pielęgnacja płytek
mycie, pielęgnowanie i konserwowanie
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Profesjonalne

produkty
do płytek

Profesjonalne produkty
do pielęgnacji i konserwacji płytek
Nowa, wyłożona płytkami podłoga
lub całkiem nowa łazienka to dla
wielu z nas powód do radości.
Aby efekt nowości zachować jak
najdłużej należy o nią właściwie
dbać dobierając odpowiednie
środki czyszczące, pielęgnujące i
konserwujące. 		

Zapytaj

sprzedawcę

jakiego typu są Twoje
nowe płytki

2

Wybór środków do pielęgnacji
i czyszczenia zależy od rodzaju
płytki/kamienia naturalnego. W razie
wątpliwości zapytaj sprzedawcę
płytek o ich typ.
Na stronie 7 znajduje się tabela,
która wskazuje wybór właściwej
metody pielęgnacji i czyszczenia
dla różnych typów płytek i kamienia
naturalnego.

7110 base cleaner
Skuteczny środek czyszczący
Usuwa olej, tłuszcz i brud z płytek
ceramicznych i kamienia
naturalnego.
Stosuje się do oczyszczania wszystkich powierzchni przed dalszym
wykańczaniem oraz do czyszczenia
przed nową pielęgnacją.
Nie wolno
stosować do
polerowanego
woskiem marmuru i kamieni
zawierających
wapień.
Skuteczne
czyszczenie
płytek przed
dalszym
wykańczaniem

Proporcje mieszania:
0,5 litra 7110 base cleaner
na 8-10 litrów ciepłej wody
Preparat rozprowadzić po
powierzchni dobrze go wcierając
szczotką lub poduszką mira.
Pozostawić na 5-10 minut.
Następnie powierzchnię zetrzeć i
spłukać czystą wodą. Odkurzacz
wodny zapewni dokładne usunięcie
rozpuszczonego brudu.
7110 base cleaner działa silnie
odtłuszczająco - zaleca się
stosować rękawice ochronne przy
pracy.
7110 base cleaner może zmatowić
połysk farby lub lakieru
ale można go stosować na
pokrytych nimi powierzchniach jeśli
mają one zostać następnie
pokryte okładziną wierzchnią.
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7120 ceramic cleaner
Skuteczny środek czyszczący
Usuwa szlam fugowy i cementowy,
osad wapienny i rdzę z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i
urządzeń sanitarnych.
Nie wolno stosować na płytkach
zawierających wapień - np. marmurze itp.

Silny
środek
czyszczący

zawiera kwas, usuwa
wapń, rdzę i szlam
fugowy
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Proporcje mieszania:
1 część 7120 ceramic cleaner
na 2 części wody.
Preparat dobrze wetrzeć w
powierzchnię twardą szczotką lub
poduszką mira.
Pozostwić aby działał 2-5 min.
Ważne aby następnie dokładnie
usunąć wszystek rozpuszczony
brud, zaschnięte resztki mogą
pozostawić biało-szary nalot.
Spłukać czystą wodą. Dla
pewności, że cały luźny brud został
usunięty można użyć odkurzacza
wodnego.

7230 ceramic wash
Neutralny środek myjący
Do codziennego mycia płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i
urządzeń sanitarnych.
7230 ceramic wash usuwa z
powierzchni brud i osad wapienny.
Zapobiega szarzeniu płytek i fug.

Proporcje mieszania:
0,1–0,25 litra 7230 ceramic wash
na 10 litrów wody.
Zmieszany preparat rozprowadzić
na powierzchni gąbką, szmatą
lub mopem, następnie wytrzeć lub
spłukać czystą wodą.

Codzienne
mycie
płytek i
urządzeń
sanitarnych
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7360 tile sealer
Neutralna impregnacja
Do cementowych fug i chłonnych
płytek jak np. niepolerowany kamień
naturalny taki jak marmur, granit,
łupek, wapień i inne.
7360 tile sealer wnika w
powierzchnię czyniąc płytkę
bardziej odporną na zabrudzenie,
osad kamienny i zachlapanie.
Powierzchnia musi być czysta,
sucha i wolna od innych środków
stosowanych na powierzchni.

Neutralna
impregnacja
pomaga chronić
płytki przed
zabrudzeniem
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Stosować skoncentrowany
7360 tile sealer rozprowadzać
wiskozową szmatką lub wałkiem.
Aplikować równomiernie i jednolicie na całej powierzchni, w wielu
kierunkach aby uniknąć śladów
smug i pasów. Ewentualny nadmiar
7360 tile sealer usunąć szmatką po
5-10 minutach od nałożenia.
Jako że barwa niektórych typów
kamienia naturalnego może się
pogłębić zaleca się przed pokryciem całości wykonać test na
mniejszej jego powierzchni.
Podczas aplikacji powierzchnia
nabierze mokrego wyglądu, który
zniknie po 2-3 dniach.

Co gdzie użwać?
przegląd materiałów i produktów
Materiał:

7110
base
cleaner

Marmur i inne
zawierające
wapień
niepolerowane
płytki, surowy, nie
obrobiony kamień
naturalny
Szczelne spieki
i klinkier
nieszkliwione,
których
mikrostruktura
powierzchni
dopuszcza pewna
absorpcję

Terakota, płytki
ceglane itp.
twarde, porowate i
chłonne materiały

Nie wolno
stosować
do marmuru
i kamieni
zawierających
wapień

Stosować na
powierzchniach
zabrudzonych
olejem,
tłuszczem
i tłustymi
środkami
pielęgnacyjnymi

Sanitariaty,
toalety, umywalki,
wanny, armatura
itp.

Glazurowane
płytki, klinkier,
mozaika, marmur
polerowany i
kamień naturalny
polerowany

7120
ceramic
cleaner

Uważać przy
czyszczeniu
polerowanego
marmuru,
którego
powierzchnia
jest pokryta
woskiem

7230
ceramic
wash

Odpowiedni do
codziennego
mycia
wszystkich
powierzchni
Usuwa
codzienny
brud i
zanieczyszczenia

Usuwa szlam
fugowy i kamień
z powierzchni
płytek, armatury i urządzeń
sanitarnych. Na
powierzchniach
emaliowanych
stosować
w dużym
rozcieńczeniu

Na
powierzchniach
mocno
obciążonych, o
dużym natężeniu
ruchu może być
konieczne
gruntowne
czyszczenie
środkiem 7110
base cleaner
i ponowne
pielęgnowanie
oraz czyszczenie
wiele razy w
roku

7360
tile
sealer

Zabezpiecza
przed wnikaniem
w strukturę
drobnych porów
płytek, zarówno
przed, jak i po
fugowaniu
W przypadku
powierzchni
silnie chłonnych
nałożyć obficie
bo późniejsza
aplikacja nie jest
możliwa

Nie dotyczy

Nie wolno
stosować do
polerowanego
marmuru

7

Właściwe narzędzia
- gwarancją dobrego rezultatu

• Mop suchy jest idealny do codziennego
czyszczenia powierzchni płaskich.
• Ostra gąbka padmaster sprawdza się do
usuwania mocno osadzonego brudu.

Rady i wskazówki!

• Szmatka z wiskozy nie pozostawia 		
włosków i dlatego zalecana jest do
nanoszenia 7360 tile sealer.

• Mycie podłóg - najlepszy
rezultat daje osobne wiadro
z płynem do mycia i osobne
z czystą wodą do płukania.
• Do mycia podłóg
używać mopa.
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• Na dużych
powierzchniach do
zbierania brudnej
wody z podłóg 		
przydatny jest
odkurzacz
wodny.
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