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INSTRUKCJA KONSERWACJI WYKŁADZIN W PŁYTKACH  

WPROWADZENIE 

Wszystkie wykładziny wymagają czyszczenia i pielęgnacji w celu zoptymalizowania ich odporności 

na zużycie, zachowania oczekiwanej estetyki oraz zachowania parametrów technicznych, które 

charakteryzują wykładzinę.  Niniejsza instrukcja wyjaśniają podstawowe zasady skutecznej 

pielęgnacji wykładzin. Zalecamy wdrożenie niniejszych wytycznych niezwłocznie po montażu 

wykładziny. 

Rozważając czyszczenie i konserwację płytek wykładzinowych, należy pamiętać o najważniejszej 

prawidłowości: planowa konserwacja wykładziny począwszy od pierwszego dnia montażu jest 

bardziej efektywna niż intensywne czyszczenie wykładziny dopiero wtedy, kiedy ulegnie już ona 

silnemu zabrudzeniu. 

Funkcjonowanie wykładziny jest zależne od kilku czynników: 

• Struktury i koloru 

• Prawidłowości montażu 

• Planowej konserwacji  

• Zastosowania skutecznych mat oddzielających  

 

Często zgłaszane jest mocne zużycie lub przetarcie wykładziny po stosunkowo krótkim 

okresie czasu użytkowania. W rzeczywistości okazuje się, iż wykładzina straciła wygląd w 

wyniku rzadkiego lub niewłaściwego czyszczenia. Nieprawidłowe czyszczenie może 

spowodować nagromadzenie się pozostałości środków czyszczących, co powoduje 

szybkie ponowne zabrudzenie wykładziny, sfilcowanie runa, a nawet nieodwracalne 

zniszczenie wykładziny                  i konieczność jej wymiany. 

Proponujemy skontaktować się z firmą Dr. Schutz  Polska, która przygotuje stosowna linię 

czystościową Państwa wykładziny. 

MATY WEJSCIOWE 

Zastosowanie mat oddzielających we wszystkich obszarach przy zewnętrznych drzwiach 

wejściowych oraz w miejscach przecinania się ciągów komunikacyjnych ze strefą brudną 

znacząco redukuje zabrudzenie wykładziny. 80% zanieczyszczeń wnoszonych jest do środka z 

zewnątrz. Zabrudzenie, które dostanie się na wykładzinę, zostaje od razu przeniesione do 

kolejnych partii budynku. 

Montaż skutecznych mat oddzielających zapobiega większości zabrudzeń tego rodzaju. 

Oczywiście im więcej kroków zrobionych na macie wejściowej, tym skuteczniejsza jest ona w 

usuwaniu brudu. Tego rodzaju maty należy poddawać regularnemu czyszczeniu lub wymianie, co 

zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń. W przeciwnym razie będą one nieskuteczne.  



W przypadku obszarów o dużym zabrudzeniu, takich jak strefy automatów z napojami, kuchnie, 

okolice maszyn drukujących, zalecane jest twarde wykończenie podłogi, z którego można z 

łatwością usunąć rozlaną substancję. W przypadku montażu płytek wykładzinowych na tego 

rodzaju obszarach, w miejscach, w których dochodzi do zaplamienia należy zastosować ochronne 

maty z tworzywa sztucznego lub polichloroprenu. 

1. PIELĘGNACJA CODZIENNA ODKURZANIE 

Dobry plan odkurzania jest istotny z punktu widzenia skutecznej konserwacji wykładzin, 

ponieważ zmniejsza on częstotliwość okresowych zabiegów konserwacyjnych niezbędnych do 

utrzymania wykładziny w czystości. Poza usuwaniem zabrudzeń, odkurzanie pomaga również 

w podnoszeniu oraz przywracaniu pierwotnego wyglądu runa. Właściwy sprzęt oraz prawidłowa 

technika mają decydujące znaczenie w przypadku skutecznego planu odkurzania.  

Należy używać maszyn z cylindrycznymi szczotkami, które ustawia się w taki sposób, aby szczotki 

dotykały powierzchni runa. Do tego rodzaju zadania preferowane są maszyny z bliźniaczymi 

niezależnymi silnikami do funkcji ssania i szczotkowania. Do tego celu najlepsze są odkurzacze 

kolumnowe. Odkurzacze cylindryczne i plecakowe nie nadają się do czyszczenia wykładzin i 

dlatego nie zaleca się ich stosowania. 

a) codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem 

kolumnowym z szczotką walcową Odkurzacz Carpetlife 

b) powstałe plamy usuwać Odplamiaczem Fleck&Weg 

- używając odplamiacza należy spryskać białą bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i 
przyduszając spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie;  

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z 
odplamiaczem do powstałego zabrudzenia 

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie                 i 
przyciskając do plamy  usunąć pozostałości odplamiacza 
- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat Baygard zabezpieczający wykładziny przed 
intensywnym brudzeniem 
 

c) przy większej ilości zaplamień lub ich intensywniejszym występowaniu zalecane jest użycie 

produktu Granulat Carpetlife zamiast bawełnianej ściereczki; 

- Odplamiacz Fleck&Weg nanieść bezpośrednio na plamę,  
- po ok. 3 minutach nanieść niewielką ilość produktu Granulat Carpetlife 
- przy użyciu szczotki z miękkim włosiem (tzw. ubraniowej) „wyszczotkować” granulatem 
plamę 
- usunąć granulat odkurzaczem 
- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat Baygard zabezpieczający wykładziny przed 
intensywnym brudzeniem 
 

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy Granulat Carpetlife 
               można będzie bez problemu usunąć z powierzchni wykładziny.  
               Nie czyścić granulatem po stwierdzeniu, że drobiny produktu zostają w strukturze   

   wykładziny - wykładziny igłowane tzw. filce oraz wykładziny strzyżone, a także    
   wykładziny z wysokością runa powyżej 10 mm. 

 
 
 

PLANOWA KONSERWACJA 

Gruntowne czyszczenie okresowe pozwola na utrzymanie wykładziny w pożądanej estetyce 

oraz  zachowanie parametrów charakteryzujących jakość wykładziny. Czyszczenie 

zaniedbanej wykładziny wiąże się z wysokimi wydatkami i nie ma gwarancji, iż 

wykładzinie przywrócony zostanie prawie nowy wygląd. Zalecamy przeprowadzenie 



gruntownego czyszczenia okresowego co najmniej raz na 10 miesięcy. W celu opracowania 

lini czystościowej Państwa wykładziny prosimy o kontakt z firma Dr. Schutz Polska.  

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE OKRESOWE 
Czyszczenie urządzeniem FloorBoy z padem z mikrofibry i produktem Fresh Up 2 w 1. 
Przebieg czyszczenia. 

a) odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym Odkurzacz Carpetlife 
b) rozpylić na powierzchni ok. 1 m2 produkt Fresh Up 2 w 1 
c) czyścić  urządzeniem FloorBoy z padem z mikrofibry 
d) jeżeli występuje problem z usuwaniem plam, nanieść na plamę Odplamiacz Fleck&Weg, 

odczekać ok. 3 do 5 minut i kontynuować czyszczenie urządzeniem FloorBoy z padem z 
mikrofibry 

e) natychmiast po wyczyszczeniu nanieść rozpylaczem na wykładzinę impregnat Baygard, który 
chroni przed intensywnym brudzeniem 

f) pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 1,5 godziny 
g) po czasie ok. 1,5 godziny można użytkować wykładzinę 

 
 
Przydatne produkty:                                                        Przydatne maszyny i urządzenia: 
 
 

                                                                   
 

                                                                   
 

                                                                
 

                                                                    
 
 

 

 

Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu padów z 
mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże               i neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych  i mebli tapicerowanych;  
- PH = 10,0; zużycie – 1 litr = 40 m2 wyczyszczonej wykładziny 

Granulat Carpetlife - granulat o doskonałych właściwościach rozpuszczających brud - do czyszczenia na 
sucho; przeznaczony do wykładzin dywanowych z włókien syntetycznych; nie stosować do włókien 
naturalnych (wełna, juta, traay morskiea, kokos itp.) oraz do wykładzin i dywanów o wysokości runa pow. 
10 mm; podczas czyszczenia podłoże nadaje się do użytkowania; 
- wydajność 1 kg = 15 do 20 m2 

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający intensywnemu brudzeniu 
się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną 
warstwą zapewniając długotrwałą ochronę; 

Odkurzacz Carpetlife 
Fresh Up 2 w 1 

FloorBoy  Granulat Carpetlife 

Pad z Mikrofibry 

 

Odplamiacz               
Fleck&Weg 

Baygard 



- PH – 6,5 
- wydajność 1 l = 40 m2 do 80 m2 (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1) 
 
Odplamiacz Fleck & Weg – usuwa plamy z syntetycznych i elastycznych wykładzin, laminatów i 
wodoodpornych powierzchni. Dzięki aktywnemu tlenowi likwiduje uporczywe plamy po czerwonym winie, 
herbacie, a także ślady po obcasach, gumie itp. 
- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone  
 

Wymagana częstotliwość czyszczenia zależy od typu produktu, koloru, natężenia ruchu, 

rodzaju zabrudzenia oraz będzie różnić się znacząco w przypadku każdej zamontowanej 

wykładziny. Zalecamy przeprowadzanie czyszczenia gruntownego całej powierzchni 

wykładziny co najmniej raz na 10 miesięcy. 

Czyszczenie wykładziny powinna zawsze przeprowadzać profesjonalna firma czyszcząca 

wykładziny dywanowe. 

 Burmatex Ltd poleca następujące firmy: 

Dr Schutz Polska sp. z o. o. 

WYMIANA ZNISZCZONYCH PŁYTEK 

Jedną z głównych zalet płytek wykładzinowych jest możliwość wymiany płytek, które uległy 

nieodwracalnemu zniszczeniu. Przy wymianie płytek należy uwzględnić nieznaczne 

różnice w wyglądzie zupełnie nowej płytki w stosunku do otaczającej ją wykładziny, która  

była już w użyciu. W razie usunięcia płytek w celu uzyskania dostępu do znajdującego się 

pod nimi podłoża, przy wymianie należy zwrócić uwagę, aby strzałki kierunkowe na odwrocie 

płytki były w skierowane w tę samą stronę jak w przypadku pozostałej wykładziny. W 

przeciwnym razie płytki będą wystawać. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM 

PLAMA CZYSZCZENIE 

Asfalt I Smoła Konieczny kontakt z firma Dr. Schutz  

Napoje alkoholowe Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Tusz długopisowy Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Krew W pierwszej kolejności zastosować zimną wodę; jeżeli 
plama nadal pozostaje prosimy skontaktować się z firma 
Dr. Schutz 

Masło Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Wosk ze świec Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Guma do żucia Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Czekolada Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Coca Cola Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Kawa, kakao, czekolada do picia Odsączyć chłonną ściereczką zamoczoną w wodzie i 
wyciśniętą. Następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat 
Carpetlife 

Przypalenia od papierosów Skontaktować się z firmą Dr. Schutz. Należy liczyć się z 
koniecznością wymiany płytki wykładziny. 

Jajko Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Odchody Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife Flamastry Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat 
Carpetlife 



Tłuszcz, olej lub smar Zebrać lub odsączyć chłonną ściereczką  nadmiar  
następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat 
Carpetlife 

Artykuły spożywcze zawierające 
tłuszcz 

Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Atrament odsączyć chłonną ściereczką  nadmiar  następnie 
Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Dżem Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife Szminka Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Mleko odsączyć chłonną ściereczką  nadmiar  następnie 
Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Lakier do paznokci Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz 

Farba olejna Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz 

Plastelina Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Rdza Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz 

Czerwone wino odsączyć chłonną ściereczką  nadmiar  następnie 
Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Pasta do butów Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife Sadza Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Herbata Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife 

Mocz Odsączyć chłonną ściereczką zamoczoną w wodzie i 
wyciśniętą. Następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Wymiociny Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + 
Granulat Carpetlife 

Białe wino Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife  

Produkty chemiczne  do usuwania plam oraz wszystkie inne omówienone w niniejszej Instrukcji są 
dostępne w firmie Dr Schutz Polska sp. z o. o. oraz u jej dystrybutorów  
Sposoby zastosowania produktów odplamiających i czyszczących są opisane w Instrukcji Czyszczenia i 
Pielęgnacji. Prosimy o kontakt z firmą Dr. Schutz Polska sp. z o. o. przy skomplikowanych przypadkach. 

Czyszczenie u klienta 
Serwis wykładzin prowadzą firmy usługowe współpracujące z firmą Dr. Schutz Polska sp. z o. o. W razie 
konieczności należy skontaktować się z firmą Dr Schutz Polska sp. z o. o. pod numerem telefonu 
+48 535 500 483 w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

Potrzebujesz więcej informacji? 

Zadzwoń do swojego Area Managera Burmatex lub wyślij email do naszego zespołu na adres : 

biuro@burmatex.pl 
albo skontaktuj się z firmą Dr Schutz Polska sp. z o. o. pod numerem telefonu +48 535 500 483 lub 
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu  

Dr. Schutz Polska sp. z o. o. 

ul. Dekoracyjna 3 

65-722 Zielona Góra 

mobil: 535500483 

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu 
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