Czyszczenie i konserwacja
Aby zapewnić długotrwały dobry wygląd wykładziny oraz w pełni wykorzystać jej
właściwości i przewidywany okres użytkowania, już na etapie specyfikacji należy
upewnić się, iż:
1. Wykładziny będą chronione przed innymi działaniami w obiekcie podczas i po
instalacji.
2. Klienci rozumieją niniejszą informację i przyjmują odpowiedzialność za
konserwację wykładzin (na życzenie Heckmondwike prześle egzemplarz zaleceń
dot. czyszczenia i konserwacji na adres użytkownika końcowego).
3. Wykładziny będą chronione przed nadmiernym brudzeniem i wilgocią przy
wejściach poprzez stosowanie odpowiednich wykładzin do tego typu obszarów.
Czyszczenie ogólne
Zaleca się Codzienne odkurzanie odkurzaczem z silnikiem bliźniaczym, najlepiej
z regulowaną końcówką. Proszę pamiętać, że wykładziny Heckmondwike typu „fibre
bonded” można odkurzać zaraz po instalacji. Koniecznym jest codzienne usuwanie
wszelkich luźnych zabrudzeń, ponieważ, jeżeli pozwoli się na ich nawarstwienie,
cząstki brudu będą o wiele trudniejsze do usunięcia i bardziej szkodliwe dla struktury
włókien, a tym samym – skrócą przewidywany okres użytkowania wykładziny. Należy
szczególną uwagę poświęcać miejscom o większym natężeniu ruchu oraz przy
wejściach do budynku, w których konieczne jest dodatkowe odkurzanie.
Czyszczenie głębokie
W zależności od natężenia ruchu w miejscu montażu, wykładzinę należy okresowo
poddawać czyszczeniu głębokiemu stosując Granwax High Performance Carpet
Shampoo przez urządzenie do ekstrakcji gorącą wodą. W niektórych
okolicznościach, np. w przypadku nadmiernie zaplamionej wykładziny, może być
wymagane zastosowanie Granwax High Performance Pretreatment. Opcjonalnie
osoba zajmująca się czyszczeniem może zdecydować się na użycie szczotki
rotacyjnej w połączeniu z urządzeniem do ekstrakcji w celu uzyskania lepszego
efektu. Nie zaleca się czyszczenia samą szczotką rotacyjną.
Należy zatrudniać przeszkolony personel profesjonalnej firmy czyszczącej o dobrej
reputacji, np. zrzeszonej w NCCA (aby otrzymać informacje nt. NCCA prosimy
o kontakt pod numerem tel. 0116 271 9550). Ważnym jest, aby poddawać
wykładzinę czyszczeniu głębokiemu co najmniej raz do roku.
Usuwanie plam
Koniecznym jest usuwanie rozlanych płynów i wszelkich spowodowanych przez nie
plam natychmiast po zdarzeniu. W przypadku rozlania płynu, należy natychmiast
osuszyć miejsce rozlania czystą, chłonną szmatką, do momentu, gdy nie będzie
występować dalsze wchłanianie z wykładziny. W przypadku pozostania plamy lub
gdy dojdzie do wyschnięcia rozlanego płynu na wykładzinie, metody usuwania będą
się odpowiednio różnić.
Uznaje się, w szczególności w przypadku wykładzin obiektowych, że jeżeli plamy nie
zostaną usunięte natychmiast po ich powstaniu, personel sprzątający może nie być
w stanie określić ich rodzaju. Bardzo przydatny jest dobrej jakości wielozadaniowy
środek do usuwania plam, jednakże należy pamiętać, że może on nie zaradzić

każdemu ich rodzajowi i że należy każdorazowo, o ile to możliwe, ściśle przestrzegać
zaleceń zawartych w tabelach. Należy również pamiętać, że im dłużej nie usunie się
plamy, tym trudniejsza będzie ona do usunięcia i może wymagać kilku zabiegów
czyszczących.
W każdym przypadku, po usunięciu plamy, wykładzinę należy pozostawić do
całkowitego wyschnięcia, a następnie wyczyścić odkurzaczem ze szczotką rotacyjną.
Należy raczej unikać
czyszczenia
płytek na
bitumicznych
spodach
rozpuszczalnikiem. Jeżeli jest to konieczne, należy zachować szczególną ostrożność
i przeprowadzać jedynie bardzo delikatne czyszczenie warstwy wierzchniej.
Przypadki szczególne
Przypalenie papierosem – zaleca się wycięcie i wymianę kawałka wykładziny przez
profesjonalnego montera wykładzin.
Napoje alkoholowe, mocz i kał, krew (mokra), kawa, herbata, czekolada,
minerały i soki owocowe, farby wodne, żywność, atrament do wiecznych piór,
wymiociny
Czyścić stosując: płynny detergent, taki jak Granwax High Performance Spot and
Stain Remover.
Metoda A: nałożyć niewielką ilość na plamę, najlepiej rozpylaczem w celu uniknięcia
nadmiernego przemoczenia wykładziny. Za pomocą małej szczoteczki wetrzeć
roztwór w wykładzinę i pozostawić do wyschnięcia (najlepiej przez noc unikając
chodzenia po plamie), a następnie odkurzyć.
Pasta do butów, farby olejne i lakier, masło i inne tłuszcze, oleje spożywcze
i inne oleje, maści, pasta do metalu, kremy, lody i mleko
Czyścić stosując: środek rozpuszczający do czyszczenia plam na sucho, taki jak
Granwax High Performance Solvent Spotter lub Prochem Solvall
Metoda B: zwilżyć szmatkę odpowiednim środkiem rozpuszczającym i delikatnie
nanosić na plamę. Czynności wykonywać stosując na przemian szmatkę mokrą
i suchą do momentu, gdy plama przestanie przechodzić na szmatkę. Następnie
przykryć wilgotne miejsce grubą warstwą suchych szmatek, przykryć czymś ciężkim
i pozostawić na kilka godzin. Zaleca się, aby po zastosowaniu metody B zastosować
metodę A.
Wszelkie tusze za wyjątkiem atramentu do piór wiecznych
Czyścić stosując: alkohol metylowy
Metoda C: tak samo jak w przypadku metody B.
Zaschnięta krew
Czyścić stosując: pastę wykonaną z biologicznego proszku do prania wymieszaną
z jak najmniejszą ilością wody.
Metoda D: zwilżyć plamę ciepłą wodą i pokryć pastą. Utrzymywać zwilżenie przez
około 2 godziny. Wycierać gąbką zamaczaną w czystej, ciepłej wodzie i osuszyć
chłonną szmatką.
Guma do żucia, plastelina
Czyścić stosując: środek do usuwania gumy do żucia
Metoda E: zeskrobać nadmiar tępym nożem. Zastosować specjalny środek do
usuwania gumy do żucia, taki jak Prochem’s Chewing Gum Remover.
W przypadku braku skuteczności którejkolwiek z powyższych metod, należy skonsultować
się z profesjonalną firmą czyszczącą. Podane metody powstały w oparciu o doświadczenie
i są zalecane w dobrej wierze, jednakże Heckmondwike nie bierze odpowiedzialności za ich
stosowanie w jakimkolwiek poszczególnym przypadku.

