Prawidłowa pielęgnacja
jest ważna
Jak zachować idealny wygląd podłogi winylowej

Dlaczego warto używać
środków do pielęgnacji
marki Quick-Step?
1.
Czyszczenie podłogi za pomocą środków do pielęgnacji marki Quick-Step jest łatwe i wydajne.

2.
Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji marki Quick-Step
unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i niehigieniczne pozostałości są usuwane w
mgnieniu oka.

3.
Stosowanie oryginalnych akcesoriów marki Quick-Step może być ważne dla zachowania gwarancji
na podłogę.

4.
Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg vinylowych marki Quick-Step oraz zostały
na nich przetestowane, a więc możesz mieć pewność, że zapewniasz właściwą pielęgnację
podłogi.

i

Podłogi winylowe marki Quick-Step mają szczelną powierzchnię, co oznacza, że na podłodze nie mogą
gromadzić się bakterie. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia!
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GAMA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI MARKI QUICK-STEP

Środek do pielęgnacji 1L lub 2,5L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

Ten produkt do pielęgnacji został zaprojektowany
specjalnie z myślą o podłogach marki Quick-Step.
Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej
oryginalny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze
wygląda jak nowa.

Zestaw do czyszczenia zawiera uchwyt na mop ze
zbiornikiem na wodę i płyn oraz poręczną dźwignią do
łatwego nawilżania oraz pielęgnacji podłogi. Zawiera
również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1L
środka do pielęgnacji Quick-Step. Teraz możesz
wyczyścić swoją podłogę szybko i ekologicznie!

Mop do czyszczenia
QSSPRAYMOP

Zestaw naprawczy
QSREPAIR

Wytrzymały mop z mikrofibry, który można prać w
temperaturze do 60°C. Mop jest zgodny z zestawem
do czyszczenia marki Quick-Step.

Zestaw umożliwia łatwą naprawę lekkich uszkodzeń i
dopasowywanie oryginalnego koloru podłogi.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie www.
quickstep.com.

Środki do pielęgnacji marki Quick-Step są dostępne u lokalnego sprzedawcy lub online
na stronie www.quickstep.com.
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Ta magiczna chwila
Pierwsze czyszczenie po
zakończeniu montażu

Pierwsze dokładne czyszczenie
po położeniu podłogi:

Kiedy kupujesz podłogę marki Quick-Step, wszystko zostało już zrobione. Nie
są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia ani ochrona. Wybrałeś montaż
pływający? Możesz zaczynać! Jeśli wybrano montaż klejony, upewnij się, że klej
całkowicie wysechł zgodnie z czasem utwardzania podanym w instrukcji.

1.
Usuń grubsze zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.

Jednak po zakończeniu montażu może być konieczne usunięcie kurzu, aby
cieszyć się nową podłogą w całej jej okazałości.

2.
Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z
mikrofibry Quick-Step. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w
miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
3.
Usuń uporczywe zabrudzenia zgodnie ze wskazówkami w instrukcji
usuwania zabrudzeń na stronie 6.
4.
Wyczyść podłogę za pomocą lekko wilgotnego mopa do
czyszczenia Quick-Step, jak opisano na następnej stronie.
5.
Zacznij cieszyć się swoją nieskazitelnie czystą, zupełnie nową podłogą.
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Procedura pielęgnacji podłóg
winylowych marki Quick-Step
Instrukcje czyszczenia podłóg
marki Quick-Step Vinyl Flex

Instrukcje czyszczenia podłóg marki
Quick-Step Alpha Vinyl

Czyszczenie co tydzień: na sucho

Podłogi Quick-Step Alpha Vinyl są w 100% wodoodporne dzięki hydrofobowej powłoce i
wodoszczelnemu systemowi łączenia typu „klik”. Dzięki temu można je bez obaw czyścić podłogę
mokrą szmatką! Jednak wszystkie rozlane płyny należy natychmiast usunąć.

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa marki Quick-Step
raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

1.
Przed rozpoczęciem dokładnie odkurz lub przetrzyj podłogę mopem. Upewnij się, że odkurzacz jest
wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne
Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi,
zalecamy dokładniejsze czyszczenie wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo
wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

2.
Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia marki Quick-Step wodą z niewielką ilością środka do
pielęgnacji marki Quick-Step (+/- 3 ml). Napełnij inne wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.
3.
Rozpocznij przecieranie mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą. Następnie ponownie
przetrzyj podłogę, aż cała woda zniknie.

1.
Najpierw odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest
wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
2.
Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia marki Quick-Step wodą z niewielką ilością środka do pielęgnacji
marki Quick-Step (+/- 3 ml). Napełnij inne wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

Myjka parowa? Proszę bardzo!
Podłogi winylowej z kolekcji Alpha Vinyl można czyścić myjką parową, jeśli użyjesz odpowiedniej szmatki,
która zakryje otwory parowe, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z podłogą. Szmatka sprawia, że ciepło i
para są równomiernie rozprowadzane, co zapobiega skraplaniu się pary na podłodze. Zawsze używaj niskiej
mocy. Czyść wzdłuż desek i nie trzymaj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje
znajdują się w instrukcji producenta myjki parowej. W przypadku wszystkich innych podłóg winylowych marki
Quick-Step nie zalecamy używania myjki parowej.

3.
Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij mopować. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i
dobrze go wyciśnij. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.
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RODZAJ ZABRUDZENIA JAK USUNĄĆ PLAMY?

Żadna plama nie
jest zbyt uporczywa
Poradnik usuwania
plam Quick-Step
Ślady zabłoconych stóp, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — życie
toczy się dalej, a na Twojej podłodze winylowej możesz zauważyć
zabrudzenia, które to potwierdzają. Ale bez paniki: zwykle można to
naprawić! Jednak różne rodzaje plam wymagają odmiennego podejścia.
Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik. W
przypadku każdej plamy należy pamiętać, aby nie trzeć zbyt mocno w
jednym miejscu i zachować szczególną ostrożność na lakierze fazowania.

Plamy miejscowe

Nanieś środek do pielęgnacji Quick-Step na plamę. Pozostawić na kilka minut, aby mógł
wsiąknąć w plamę. Użyj czystej szmatki*, zwilżonej letnią wodą, aby usunąć plamę. W razie
potrzeby powtórz proces.

Czekolada, tłuszcz,
sok owocowy, napoje, wino

Usunąć plamy jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki*.
Użyj środka do pielęgnacji Quick-Step rozcieńczonego w letniej wodzie.

Ślady gumy

Przetrzyj suchą szmatką*, a następnie użyj środka do pielęgnacji Quick-Step zgodnie z
potrzebami.

Płyny ustrojowe (krew, mocz itp.)

Usuń jak najszybciej wilgotną szmatką*. Jeśli plama wyschła: mocno pocieraj suchą
szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem do pielęgnacji Quick-Step.

Lakier do paznokci, pasta do obuwia,
szminka, substancje smoliste itp.

Usuń jak najszybciej suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem do pielęgnacji
Quick-Step. W razie potrzeby: użyj spirytusu denaturowanego, acetonu lub
rozpuszczalników do zastosowań domowych. Przetestuj najpierw na małej powierzchni.

Wosk świecowy i guma do żucia

Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.

Matowy wygląd podłogi

Użyj środka do pielęgnacji marki Quick-Step zgodnie z opisem na poprzednich stronach.

Tłuste pozostałości

Aby usunąć tę warstwę, należy zwilżyć niewielką powierzchnię (10–15 m2) wilgotnym
mopem. Umieść skoncentrowany środek do pielęgnacji marki Quick-Step w butelce
z rozpylaczem i spryskaj 4–5 razy każdy metr kwadratowy zwilżonej powierzchni. Odczekaj
1 minutę i przetrzyj podłogę wilgotną szmatką*. Następnie osusz podłogę suchym
mopem. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki do czasu usunięcia zabrudzeń lub
tłuszczu. Po zakończeniu zawsze należy wytrzeć do sucha.

Wyżłobienia lub głębokie rysy

Użyj zestawu naprawczego marki Quick-Step. Zestaw zawiera nóż do cięcia na gorąco,
bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź
w naszej witrynie quickstep.com. matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu
naprawczego.

* Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.
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Porady i wskazówki
1.
Piasek, kamienie, meble... jest wiele sposobów na
zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne
środki ostrożności: podnosić meble zamiast je ciągnąć,
podkładać pod nie filcowe podkładki, używać krzeseł
biurowych z miękkimi kółkami i odpowiednią podkładką
na biurko, a także upewnić się, że odkurzacz jest
wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do
podłóg drewnianych.

2.
Zainstaluj wycieraczkę w pomieszczeniach, do
których wchodzi się z zewnątrz, aby zminimalizować
konieczność sprzątania i chronić podłogę. Upewnij się,
że wycieraczka jest wystarczająco duża i jest regularnie
czyszczona.

3.
Zalecamy wybór produktów rekomendowanych
przez markę Quick-Step: są one zaprojektowane tak,
aby idealnie pasowały do naszych podłóg winylowych.

5.
Nie używaj impregnowanych ściereczek
jednorazowych. Często zawierają one oleiste produkty,
które przyciągają kurz i mogą poplamić podłogę.

6.
Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie
mydła. Pozostawiają one lepką warstwę na powierzchni.
Przyciąga ona brud i kurz, które będą trudne do
usunięcia. To samo dotyczy środków czyszczących
zawierających cząsteczki ścierne. Mogą one
spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.

7.
Przecieraj podłogę mopem wzdłuż desek lub płytek,
aby zapobiec powstawaniu smug.

4.
Zawsze przestrzegaj instrukcji dołączanych do
produktów do konserwacji. Użycie zbyt dużej ilości
środka do pielęgnacji może doprowadzić do
powstania tłustych pozostałości na powierzchni
podłogi.

Użycie produktów innych niż akcesoria marki Quick-Step grozi uszkodzeniem podłogi Quick-Step. Spowoduje to unieważnienie gwarancji udzielonej przez Quick-Step. W związku z tym zaleca się stosowanie wyłącznie akcesoriów
Quick-Step, ponieważ zostały one zaprojektowane i przetestowane pod kątem użycia z panelami podłogowymi Quick-Step. Marka Quick-Step to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN bv, Division Flooring, Belgia. Zdjęcie na okładce:
AVMP40080. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produkcji. Treść 2015 UNILIN bv, Division Flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez
uprzedniej zgody wydawcy. Quick-Step to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN BV, Division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgia, Europa. 022 1288 01

