SM MARBLE®

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
POSADZEK
OCHRONA PODCZAS UKŁADANIA
Podczas układania, w celu zachowania estetyki produktu, konieczne jest chronienie
odpowiednim nakryciem powierzchni SM MARBLE® przed zabrudzeniami i ewentualnym
uszkodzeniem podczas prac.

CZYSZCZENIE PO UŁOŻENIU
Po ukończeniu układania, usunąć pył szczotką o miękkim włosiu lub odkurzaczem,
uważając, by nie zarysować powierzchni. Pierwsze czyszczenie dogłębne można wykonać
szmatką z detergentem o neutralnym lub lekko zasadowym pH, przeznaczonym do
aglomeratów marmurowo-żywicznych. Zaleca się stosowanie się do wskazówek
umieszczonych na opakowaniu detergentu. Do dużych powierzchni handlowych można
używać mechanicznych urządzeń czyszczących, pamiętając, by użyć szczotki lub
końcówki odpowiedniej do rodzaju czyszczonej powierzchni. Po zakończeniu czyszczenia,
należy dokładnie spłukać powierzchnię, usuwając pozostałości detergentu, które mogłyby
zmniejszyć połysk i negatywnie wpłynąć na wygląd posadzki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZWYCZAJNA
Materiały serii SM MARBLE® są zbudowane głównie z marmuru, dlatego do ich
konserwacji zwyczajnej zaleca się używanie wyłącznie detergentów o neutralnym pH,
przeznaczonych do marmuru lub aglomeratów marmurowych. Przed użyciem należy
przeczytać etykietę detergentu, a w razie wątpliwości wykonać próbę na niewielkim,
niewidocznym fragmencie posadzki.
Stosowanie środków czyszczących o kwasowym lub mocno zasadowym pH może
wpłynąć na wygląd powierzchni materiału.
Częstotliwość czyszczenia zależy od intensywności użytkowania, jakiemu poddane są
powierzchnie. Przed przystąpieniem do mycia dokładnie zamieść posadzkę szczotką o
miękkim włosiu. Następnie umyć posadzkę szmatką, używając środka czyszczącego do
podłóg o neutralnym pH, rozcieńczonego w wodzie, zgodnie ze wskazówkami na
opakowaniu. Do dużych powierzchni handlowych można używać mechanicznych
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urządzeń czyszczących, pamiętając, by użyć szczotki lub końcówki odpowiedniej do
rodzaju czyszczonej powierzchni. Po zakończeniu czyszczenia, należy dokładnie spłukać
powierzchnię, usuwając pozostałości detergentu, które mogłyby zmniejszyć połysk i
negatywnie wpłynąć na wygląd posadzki.

SUBSTANCJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Substancje kwasowe powszechnego użytku, takie jak ocet, cytryna, napoje gazowane,
soki owocowe, wino itp. mogą powodować korozję i w konsekwencji utratę połysku
powierzchni SM MARBLE®.
Unikać poddawania powierzchni SM MARBLE® na działanie substancji chemicznych i
rozpuszczalników, zwłaszcza do lakierów, które mogą zawierać trichloroeten lub chlorek
metylenu.
Unikać kontaktu z środkami na bazie rozpuszczalników takich jak aceton lub alkohol,
rozcieńczalnikami, środkami zawierającymi amoniak lub wybielacze, rozjaśniaczami,
środkami silnie zasadowymi jak amoniak, soda kaustyczna lub środkami czyszczącymi do
piekarników, środkami kwasowymi i odkamieniaczami, niezmywalnymi flamastrami lub
atramentem, środkami ściernymi i mikrościernymi w kremie lub w proszku.
Zaleca się, jeśli tylko to możliwe, szybkie usunięcie substancji z powierzchni i obfite
spłukanie jej wodą.
Unikać stosowania jakichkolwiek detergentów nieprzeznaczonych do powierzchni
marmurowych, zwłaszcza kwasowych lub mocno zasadowych. Unikać również stosowania
bardzo ściernych gąbek, które mogłyby zarysować powierzchnię.
Do układania i instalacji zaleca się stosowanie wyłącznie neutralnego silikonu.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI
W sprzedaży jest wiele wosków i specjalnych środków do pielęgnacji powierzchni z
aglomeratu marmurowo-żywicznego, opracowanych w celu zachowania połysku,
zwiększenia odporności na użytkowanie lub ochrony materiału przed przypadkowym
kontaktem z plamiącymi substancjami. Te środki zapewniają lepszą ochronę powierzchni,
ale, zwłaszcza środki chroniące przed plamami, mogą jedynie wydłużyć czas, w którym
należy usunąć czynnik plamiący, a nie zapewnić całkowitą ochronę.
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE PRZETESTOWANE I
ZATWIERDZONE PRZEZ LABORATORIUM R&D
Środki do czyszczenia dogłębnego (pH neutralne lub lekko zasadowe)
FILA CLEANER
LEM 3
NEUTRAL CLEANER

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

Środki do czyszczenia zwykłego (pH neutralne):
FILA CLEANER
HYGIENIX *
NEUTRAL CLEANER*

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

* Produkt o lekko zasadowym pH
Uwagi:

LEM 3 testowany w rozcieńczeniu 1:10
Fila Cleaner testowany w rozcieńczeniu 1:30
Hygienix testowany w rozcieńczeniu 1:30
Neutral Cleaner testowany w rozcieńczeniu 1:100

Środki należy stosować w rozcieńczeniu zalecanym przez producenta.

UWAGA! - Powyższe instrukcje są oparte na naszym doświadczeniu. Chociaż czynimy
wszystko, aby zapewnić, że zamieszczone tu informacje są dokładne i kompletne, firma
SANTAMARGHERITA® nie daje gwarancji i nie może odpowiadać za ich kompletność,
dokładność i możliwość zastosowania.
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