Usuwanie trudnych zabrudzeń, naprawa uszkodzeń
Poniższa tabela wskazuje środki odpowiednie w różnych przypadkach. W razie wątpliwości poradź się sprzedawcy lub producenta podłogi.

Typ zabrudzenia/
uszkodzenia

Podłogi lakierowane

Podłogi olejowane

Miejscowe zaplamienia

Nanieś Quick-Step Clean na plamę i pozostaw na kilka minut
i zetrzyj ściereczką zwilżoną letnią wodą. Powtórz w razie
konieczności.

Nanieś Quick-Step Clean na plamę i pozostaw na kilka minut
i zetrzyj ściereczką zwilżoną letnią wodą. Powtórz w razie
konieczności.

Czekolada, tłuszcz, sok
owocowy, wino, napoje

Użyj ciepłej wody z dodatkiem Quick-Step Clean.

Użyj ciepłej wody z dodatkiem Quick-Step Clean.

Ślady gumy lub tworzyw
sztucznych (“scuff marks”)

Wytrzyj suchą ściereczką, potem użyj Quick-Step Clean.

Wytrzyj suchą ściereczką, potem użyj Quick-Step Clean. Jeśli
ślady wniknęły głęboko w strukturę podłogi, może być konieczne
użycie papieru ściernego i olejowanie.

Mocz, krew, etc.

Usuń tak szybko, jak to możliwe przy użyciu wilgotnej ściereczki.
Zaschnięte ślady zetrzyj ściereczką suchą lub zwilżoną płynem
Quick-Step Clean.

Wytrzyj natychmiast suchą ściereczką, potem użyj QuickStep Clean. Jeśli ślady wniknęły głęboko w strukturę podłogi,
może być konieczne użycie papieru ściernego i olejowanie.

Lakier do paznokci, pasta
do butów, szminka, smoła,
etc.

Usuń tak szybko, jak to możliwe suchą ściereczką lub zwilżoną
płynem Quick-Step Clean. Użyj alkoholu metylowego, acetonu
lub domowych środków rozpuszczalnikowych, benzyny

Wytrzyj natychmiast suchą ściereczką, potem użyj QuickStep Clean. Jeśli ślady wniknęły głęboko w strukturę podłogi,
może być konieczne użycie papieru ściernego i olejowanie.

Zarysowania

Patrz “porady i wskazówki”

Patrz “porady i wskazówki” na mniejsze rysy zastosuj QuickStep Oil Care a na większe i stare uszkodzenia QuickStep Maintenance Oil.

Blednący kolor

Quick-Step Clean

Quick-Step Oil Care przywróci oryginalny wygląd podłogi.
Używaj go co 4 mycia na wilgotno.

Wgniecenia, głębokie rysy
(uszkodzenia pozostawione
przez kanciaste/ostre
przedmioty upuszczone na
podłogę)

Quick-Step Repair Kit.
Zestaw zawierający 7 kolorów twardych wosków, urządzenie do
topienia wosków i pady do obróbki powierzchni umożliwia
naprawienie powierzchni bez śladu uszkodzenia. Na
www.quick-step.com znajdziesz tabelę kolorów wosków
odpowiednich dla koloru Twojej podłogi oraz film instruktażowy.

Quick-Step Repair Kit.
Zestaw zawierający 7 kolorów twardych wosków, urządzenie do
topienia wosków i pady do obróbki powierzchni umożliwia
naprawienie powierzchni bez śladu uszkodzenia. Na
www.quick-step.com znajdziesz tabelę kolorów wosków
odpowiednich dla koloru Twojej podłogi oraz film instruktażowy.

Wosk ze świecy, guma do
żucia

Poczakaj aż stwardnieje, następnie ostrożnie zeskrob.

Poczakaj aż stwardnieje, następnie ostrożnie zeskrob.

Porady i wskazówki
1

Piasek, kamyczki, meble, …
wszystkie mogą powodować
zarysowania na podłodze. Pewne
środki ostrożności są konieczne: meble
należy podnosić przy ich przenoszeniu
zamiast przesuwać je po podłodze,
podklejać nóżki mebli filcem i stosować
maty ochronne pod krzesłami
biurowymi.

2

Zapobiegaj wnoszeniu
zanieczyszczeń z zewnątrz – zainstaluj
odpowiednio duże wycieraczki i czyść
je regularnie.

3

W krzesłach biurowych zamontuj
miękkie kółka.

4

Zawsze stosuj się do instrukcji
użycia środków czyszczących.
Radzimy używać produktów
rekomendowanych przez Quick-Step
- będą one odpowiednie dla Twojej
podłogi

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step floor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these
have been especially designed and tested for the use with Quick-Step floor panels.
QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.
Coverphoto PAL 3096. We reserve the right to make any changes in production specification that might occur. Contents 2015 UNILIN bvba, division flooring. All Rights Reserved. The content of this leaflet may not be reproduced in whole or in
part without prior written permission from the publisher. Quick•Step® is a quality product produced by bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 019 560 01
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PL - INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Wykonaliśmy milowy krok, aby
zapewnić podłodze łatwą i bez
smug konserwację!

PA R K I E T
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Ciesz się parkietem bez żadnych obaw dzięki
zastosowaniu wyjątkowej powłoki
Dodatkowa ochrona
zabezpieczająca przed
zabrudzeniem krawędzi i
łączeń
BEZ TECHNOLOGII EDGE PROTECT+

Z TECHNOLOGIĄ EDGE PROTECT+

Czyszczenie parkietu
jest teraz łatwiejsze niż
kiedykolwiek wcześniej
BEZ TECHNOLOGII SURFACE & EDGE PROTECT+

Nasze olejowane parkiety mają
wyjątkową hydrofobową technologię
Edge Protect+, która zapobiega
przenikaniu wilgoci przez drewno lub
zabrudzeniu łączeń. Przejścia między
deskami pozostają jak nowe, nawet w
przypadku intensywnego czyszczenia.

WYJĄTKOWA INNOWACJA
Z TECHNOLOGIĄ SURFACE & EDGE PROTECT+

Nasze olejowane parkiety mają
najnowszą hydrofobową technologię
Surface & Edge Protect+, która chroni
przed wilgocią i brudem. Zapobiega
ona wchłanianiu błota, rozlanych
cieczy i brudu w teksturze podłogi i
przenikaniu przez drewno.

Dlaczego produkty pielęgnacyjne Quick-Step
1 Są sprawdzone i zostały specjalnie
opracowane dla naszych podłóg drewnianych.
O przyjemnym i świeżym zapachu.

2 Używanie właściwych środków jest również
istotne dla utrzymania gwarancji na podłogę.
Nie budują dodatkowej warstwy na powierzchni,
usuwa brud przywracając oryginalny wygląd

3 Niskie pH nie niszczy powierzchni podłogi.
Łatwe w użyciu i wydajne.
Dostępne w Twoim sklepie lub
przez www.quick-step.com

Gama produktów
Dla podłóg lakierowanych i olejowanych:

Dodatkowe środki do podłóg olejowanych:

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

QSSPRAYKIT

1000 ml QSCLEANING1000
2500 ml QSCLEANING2500

1000 ml QSWOILCARE1000

bielonych QSWMAINTOILW
transparentny QSWMAINTOILN

CLEANING KIT

CLEAN

OIL CARE

MAINTENANCE OIL

Po montażu: do gruntownego czyszczenia zainstalowanej podłogi
Twoja podłoga drewniana Quick-Step ma gotową warstwę wierzchnią, która nie wymaga szlifowania ani woskowania. Nie aplikuj żadnych ochronnych produktów
nawet jeśli ich nazwa i opis mówi, że są przeznaczone do podłóg drewnianych. Po montażu podłoga wymaga jedynie gruntownego mycia.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1.

Zamieć podłogę miękką miotłą

2.

Odkurz rowki pomiędzy deskami odkurzaczem z miękką końcówką

3.

Zetrzyj podłogę suchym mopem jak opisano w “pielęgnacji na sucho”

4.

Usuń uporczywe zabrudzenia jak opisano w instrukcji
(zobacz na odwrocie tego przewodnika konserwacji)

5.

Wymyj podłogę delikatnie zwilżonym mopem jak opisano w
“pielęgnacji na wilgotno”
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Cotygodniowe mycie bez smug
PODŁOGI LAKIEROWANE

PODŁOGI OLEJOWANE

1

Codzienna pielęgnacja (na sucho)

Quick•Step® Clean

Quick•Step® Clean

2

Systematyczne pielęgnacja (na wilgotno)

Quick•Step® Clean

Quick•Step® Clean

3

Systematyczna pielęgnacja (dodatkowa ochrona)

Quick•Step® Clean

Quick•Step® Oil Care

4

Coroczna pielęgnacja (intensywne odnawianie)

Quick•Step® Clean

Quick•Step® Maintenance oil

1

Codzienna pielęgnacja podłóg lakierowanych i
olejowanych: QUICK•STEP® MOP Z MIKROFIBRY

2

Codzienna pielęgnacja podłóg lakierowanych i
olejowanych: QUICK•STEP® CLEAN

Tradycyjnych odkurzaczy nie stosuje się do podłóg drewnianych za wyjątkiem

Częstotliwość mycia na wilgotno będzie zależała od sposobu użytkowania

podłóg z v-fugą. Do codziennego czyszczenia zalecamy płaski mop z mikrofibry

podłogi i nagromadzonego brudu. Zbyt częste mycie lub/i mycie z użyciem zbyt

QSSPRAYMOP, który nadaje się do mycia na sucho i na wilgotno a jego włókna

dużej ilości wody nie jest konieczne a nawet może trwale uszkodzić podłogę.

mają dużą chłonność i zdolność łatwego zbierania zanieczyszczeń.
1.

Rozpuść 1 duża porcja płynu w wiadrze z 5 litrami wody

2.

Do oczyszczenia podłogi użyj ścierki z mikrofibry. Używając zestawu
spryskiwacza z mopem Quick-Step przestrzegaj instrukcji.

Nie używaj jednorazowych ściereczek nasączonych środkami pielęgnującymi – często zawierają oleiste substancje, do których przywiera kurz i
mogą powodować powstawanie plam.

(2 ml / pół nakrętki na pełne wiadro wody)
3.

Zetrzyj tak całą podłogę bez unoszenia mopa

4.

Rozprowadzaj roztwór myjący równo na całej powierzcni podłogi

5.

Nigdy nie rozlewaj roztworu myjącego bezpośrednio na podłogę

6.

Zawsze wycieraj podłogę do sucha aby na powierzchni
podłogi nie zostawały resztki wilgoci

3

Systematyczna pielęgnacja podłóg olejowanych:

4

®

®

QUICK•STEP OIL CARE
Systematyczna pielęgnacja podłóg olejowanych: Quick-Step Oil Care

QUICK•STEP MAINTENANCE OIL
1.

Możesz utrzymać podłogę olejowaną w idealnym stanie przez lata.

Sprawdź na www.quick-step.com czy potrzebujesz wersji bezbarwnej, czy
do podłóg bielonych

2.
1.

Coroczna pielęgnacja podłóg olejowanych:

Najpierw umyj podłogę z użyciem Quick-Step Clean jak opisano w

Umyj podłogę z użyciem Quick-Step Clean jak opisano w “codziennej
pielęgnacji na wilgotno”

“codziennej pielęgnacji” na wilgotno

3.

Upewnij się, że podłoga jest sucha, wolna od kurzu i tłustych plam

2.

Upewnij się, że podłoga jest całkowicie sucha, wolna od kurzu i plam

4.

Nałóż cienką, równą warstwę maintenance oil przy użyciu pędzla lub

3.

Rozpuść w wodzie 2 do maksymalnie 4 nakrętek płynu Quick-Step Oil Care

ściereczki. Pozostaw do wsiąknięcia na kilka minut. Rozprowadź olej przy

4.

Umyj podłogę tak jak opisano w “pielęgnacji na wilgotno” tyle, że z użyciem

pomocy polerki lub wytrzyj powierzchnię czystą niepozostawiającą włókien

roztworu Oil Care

•
•
•
•
•
•

Chroni podłogę przed przesuszeniem i utratą połysku
Przywraca oryginalny wygląd i maskuje drobne zarysowania
Opóźnia moment intensywnej pielęgnacji z użyciem maintenance oil
Łatwy w użyciu i wydajny
Do stosowania raz na cztery mycia na wilgotno
Podłoga nadaje się do użytku natychmiast po zastosowaniu preparatu
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ściereczką.
5.

Nie należy chodzić po podłodze przez pierwsze 24 godziny.

6.

1 l = +/- 75 m²

Do podłóg podniszczonych i jako coroczna intensywna pielęgnacja.
•
•
•
•
•
•

Pozostawia matowy wygląd podłogi
Naprawia (maskuje i chroni) mniejsze uszkodzenia
Odżywia podłogę
Mało kłopotliwe i rzadkie stosowanie
Niskoemisyjny
Bezrozpuszczalnikowy
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