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Ogólne warunki czyszczenia i pielęgnacji podłóg laminowanych  

 
Środki zapobiegawcze 

 

Poprzez zastosowanie w pomieszczeniu tekstylnych stref czyszczących o wymiarze 4-6 metra 

wnikanie brudu jest zredukowane do 80%, co pozytywnie wpływa na użytkowanie podłogi i 

znacząco zmniejsza koszty czyszczenia podłogi.  

  

Podłogi laminowane wineo powinny być regularnie czyszczone, przy czym należy się kierować 

charakterem i zakresem czyszczenia w zależności od obszaru ich zastosowania i częstotliwości 

użytkowania. 

Czyszczenie i środki ochronne podczas budowy: W fazie budowy pył, piasek i inne luźne 

zanieczyszczenia muszą być usuwane przez zamiatanie lub odkurzanie. Podczas kolejnych prac 

budowlanych wewnątrz budynku powierzchnię podłogi należy zabezpieczyć odpowiednią folią 

budowlaną. 

 

W fazie budowy po ułożeniu podłogi należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

odpowiednimi foliami ochronnymi w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Należy unikać 

gromadzenia się wilgoci pod meblami. 

 

Krzesła, stoły i nogi mebli muszą być zabezpieczone odpowiednimi podkładami filcowymi. 

Można je nabyć u dostawców takich jak Wagner System GmbH, www.wagner-system.de, lub 

magiGLIDE, www.magiglide.de.  

W placówkach oświatowych zalecamy stosowanie podkładek ochronnych dostarczanych przez 

VS-Möbelwerke, www.vs-moebel.de. W miarę możliwości należy stosować jasne, nie 

przesuwne ślizgi meblowe. 

 

Stosować wyłącznie odpowiednie kółka do krzeseł i mebli zgodnie z normą DIN EN 12529 

(typ - miękkie). 

Kółka do krzeseł jak również ślizgi do krzeseł/mebli należy regularnie wymieniać. 

Powierzchnie styku krzeseł i mebli muszą być płaskie i zaokrąglone na krawędziach. Metalowe 

ślizgi mogą powodować korozję i plamy w połączeniu z wilgocią. 

 

 
Przy ogrzewaniu podłogowym temperatura powierzchni laminatu nie może przekraczać 27°C. Jest 

to szczególnie istotne przy stosowaniu dywanów – istnieje wtedy niebezpieczeństwo zatrzymania 

ciepła! 

 
Wstępna pielęgnacja  
Wstępna pielęgnacja nie jest stosowana w przypadku paneli podłogowych. Powierzchnia nie 

wymaga zastosowania powłoki ochronnej. Środki pielęgnacyjne tworzące film na powierzchni są 

zabronione, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię i utrudniają czyszczenie. 

 



Codzienna pielęgnacja 
Luźne zanieczyszczenia oraz zabrudzenia należy odkurzyć z podłogi za pomocą odkurzacza. 

Odkurzanie jest zasadniczo wystarczające przy codziennym czyszczeniu podłogi. Do dalszej 

pielęgnacji można stosować środki czyszczące do podłóg laminowanych np. firmy Dr Schutz. lub 

produktów równoważnych.  

Należy przestrzegać wskazówek producenta środka pielęgnacyjnego!  

Podczas czyszczenia podłogi na mokro należy oszczędnie używać wody i detergentu (przetrzeć 

wilgotną ściereczką). Do wycierania nie używać włókien abrazyjnych tzn. 

drapiących/rysujących. Zalecamy używanie miękkich ścierek z mikrofibry. Nie stosować 

środków czyszczących tworzących powłokę. 

 

W przypadku uporczywych plam zalecamy stosowanie środka czyszczącego CC-Dr. Schutz 

Elatex lub równoważne produkty. 

 
Klimat w pomieszczeniu 

Dzisiaj człowiek spędza większość czasu w zamkniętych budynkach. Życie, praca, jedzenie, 

spanie - wszystko odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Klimat wnętrza ma zatem decydujące 

znaczenie dla dobrego samopoczucia ludzi i zależy od różnych czynników: 

 

Zapewnienie dobrego stanu podłogi oraz samopoczucia użytkowników wymaga przestrzegania 

zdrowego klimatu w pomieszczeniu ( temperatura ok.20 °C, wilgotność względna 50-65 %). 

Zaleca się stosowanie odpowiednich nawilżaczy opartych na zasadzie parowania. Jeżeli 

zalecana wilgotność względna nie zostanie osiągnięta przez dłuższy okres czasu (szczególnie 

w okresach grzewczych), wymiary i kształt wykładzin podłogowych, które składają się głównie 

z naturalnych surowców i nie są trwale związane z podłożem, mogą ulec zmianie. 

 

Ogólne wskazówki: 

Kompatybilność taśm klejących z podłogami laminowanymi musi być wcześniej potwierdzona 

przez odpowiedniego producenta lub skonsultowana przez użytkownika wykładziny 

podłogowej. 

 

Odporność na poślizg i wygląd wykładzin podłogowych zależy od ilości zabrudzeń, 

częstotliwości czyszczenia oraz  rodzaju zastosowanych środków pielęgnacyjnych. Należy 

stosować wyłącznie starannie dobrane środki czyszczące i pielęgnacyjne jednego producenta. 

Proszki ścierne, środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych, kwasy lub silne rozpuszczalniki 

mogą uszkodzić powierzchnię podłogi. 

 

Wszystkie wykładziny wineo mają bardzo wysoką odporność na światło. Jest to sprawdzane i 

dokumentowane przez niezależne instytuty zgodnie z międzynarodowymi standardami. 

Niemniej jednak, wybielanie lub zmiana koloru nie mogą być wykluczone w dłuższej 

perspektywie czasowej w obszarach o silnym nasłonecznieniu UV. Odpowiednio 

zwymiarowane zacienienie może zapobiec lub zminimalizować wybielanie i zmianę koloru.  

 

Barwione środki do dezynfekcji ran i skóry, jak również farby do włosów lub środki 

wybielające zawierające np. nadtlenek węgla, mogą powodować nieodwracalne przebarwienia. 

Jeżeli nie ma pewności co do stosowania substancji chemicznych, barwiących lub 

spożywczych, należy najpierw przeprowadzić badanie odporności na mało widocznej części 

pokrycia lub na nieułożonej części pokrycia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszą 

infolinią serwisową.  

 



Informacje te nie są uważane za kompletne. Zalecenia producentów środków czyszczących są 

dostępne na żądanie. Prace porządkowe muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi 

Federalnego Związku Sprzątania Budynków i odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. 

 

 

 

 

 
W przypadku pytań odnośnie zaleceń dotyczących czyszczenia podłogi oraz innych informacji 

pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: +49 (0)5237 – 60 9 – 0 lub mogą Państwo 

nas odwiedzić na naszej stronie internetowej www.wineo.de. 

 

 
 

 

 

Wraz z pojawieniem się tej informacji dot. warunków czyszczenia i pielęgnacji podłóg 

laminowanych z 09.01.2019 wszelkie jej poprzednie wersje tracą swoją ważność.  

 


