
Metoda czyszczenia
Metoda padu tekstylnego

Ta technika czyszczenia jest odpowiednia do mycia okresowego wszystkich
wodoodpornych, niewrażliwych na środki mechaniczne wykładzin dywanowych.
Najbardziej odpowiednia jest ona do dywanów welurowych z krótkim włosiem.

Krok 1: Sprawdzenie możliwości czyszczenia
Nasączyć biały bawełniany materiał środkiem
czyszczącym i nałożyć na dywanie w niewidocznym
miejscu (ewentualnie obciążyć kanistrem). Odczekać
ok. 15 min.

Materiał przybierze kolor dywanu:

nie czyścić na mokro! Wykładzina nie ma trwałości
wybarwienia.

Dywan daje się podnieść z podłoża:

nie czyścić na mokro! Klej nie jest wodoodporny.

Czarne, brązowe plamy na materiale i dywanie:

nie czyścić na mokro! Klej przewodzący.

Krok 2: Odkurzanie wykładziny
Dokładnie odkurzyć lub wyczyścić szczotką wykładzinę
dywanową. Skontrolować jednocześnie wykładzinę
pod względem uszkodzeń. Dziurki, bąbelki itp.

Krok 3: Dozowanie, przygotowanie
roztworu roboczego
Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie
z zaleceniami dozowania na etykietce.
Zawsze stosuj z zimną wodą!

Przestrzegaj instrukcji obsługi! Stosuj
osobiste wyposażenie ochronne!

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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Krok 4: Czyszczenie padem tekstylnym
Spryskać pad tekstylny środkiem czyszczącym
i podłożyć go pod tarczę trącą maszyny
jednotarczowej. Ok. 5–15 m² powierzchni dywanu
spryskać środkiem czyszczącym. Przejechać maszyną
po powierzchni po rozpyleniu środka, wykonując
równomierne ruchy, w nakładających się pasmach, aż
zabrudzenia zostaną usunięte. Regularnie obracać pad
lub wymieniać na nowy.

Krok 5: Wyrównanie runa dywanu
Wyrównać runo wykładzin welurowych miękkim, czystym skrobakiem. Następnie pozostawić
dywan do wyschnięcia.

Krok 6: Czyszczenie narzędzi pracy
Maszyny i urządzenia wyczyść wilgotną ścierką.
Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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