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Instrukcje dotyczące czyszczenia i utrzymania  
 

Podłogi EGGER 
 

Wycieraczka 

Aby móc wiele lat cieszyć się podłogą firmy EGGER, w wejściu należy umieścić wycieraczkę odpowiednich rozmiarów. Zmniejsza 

to ilość wnoszonego do środka brudu, a tym samym minimalizuje mechaniczne obciążenie podłogi. Wycieraczkę należy regularnie 

sprzątać, a w razie potrzeby wymienić. W przypadku zastosowania w obiektach komercyjnych, gdzie powierzchnia podłogi 

graniczy bezpośrednio z wejściem do budynku, należy zamontować w podłodze ciąg wycieraczek o odpowiednich rozmiarach. 

 

Sprzątanie po zakończeniu układania 

Nowo ułożoną podłogę należy ostatecznie/dokładnie oczyścić w celu usunięcia wszelkich pozostałości/zabrudzeń wywołanych 

układaniem i budową.  

 

Czyszczenie pielęgnacyjne 

Czyszczenie pielęgnacyjne to regularne usuwanie z powierzchni kurzu i zabrudzeń. Czyszczenie prowadzi się przez zamiatanie 

i odkurzanie odkurzaczem z odpowiednią końcówką, a także przez zmywanie na mokro przy użyciu środka do mycia podłóg, który 

nie tworzy powłoki. Należy przestrzegać zalecanego przez producenta dozowania. Zalecamy systemowy płyn do czyszczenia 

Clean-it firmy EGGER. 

 

Czyszczenie dokładne 

Dokładne czyszczenie podłogi jest niezbędne w przypadku przylegania dużej ilości zabrudzeń lub uporczywych pozostałości na 

powierzchni podłogi, których nie można usunąć w ramach czyszczenia pielęgnacyjnego i używanymi do niego metodami. 

 

Podłogi drewnopochodne 

Elementy podłóg drewnopochodnych firmy EGGER łączy się na pióro-wpust bez użycia kleju. Nie można całkowicie wykluczyć 

przenikania wilgoci do połączenia elementów podłogowych. Dlatego właśnie należy unikać działań czyszczących powodujących 

większą wilgotność, powstawanie kałuż lub zastoin wody.  

Należy stosować profesjonalną metodę 2-etapowego przecierania. 

 

■ Najpierw należy za pomocą tekstylnego przyrządu do czyszczenia (mop, nakładka do mopa, ścierka itp.) nałożyć na podłogę 
odpowiednią ilość środka czyszczącego, by zmiękczyć lub usunąć przylegające, zaschnięte zabrudzenia. 

■ W następnym kroku należy niezwłocznie usunąć za pomocą tekstylnego przyrządu do czyszczenia nadmiar środka do 
czyszczenia (≤ 5 minut). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Wersja: 01 

 Wydano: 01.03.2023 

 

 

 

 

     

Osoba 

odpowiedzialna: 

Obsługa techniczna klienta ds. podłóg Instrukcje dotyczące czyszczenia i utrzymania Strona 2 z 4 

 

 

Rodzaj zabrudzeń  

Rożne rodzaje zabrudzeń wymagają różnych rodzajów czyszczenia. Zależnie od rodzaju zabrudzeń i rodzaju środka 

czyszczącego w celu uzyskania pomyślnego, zadowalającego wyniku czyszczenia należy użyć odpowiednio zimnej/ciepłej wody 

zależnie od wskazówek producenta. Większość dostępnych środków do czyszczenia podłóg oraz środków uniwersalnych, a także 

środków organicznych, w tym ocet i cytryna, najlepiej sprawdza się w zimnej wodzie i dopiero wówczas osiąga pełną skuteczność, 

ponieważ duża część środków czyszczących i dezynfekujących bardzo szybko paruje w połączeniu z ciepłą wodą. Ciepłej wody 

można używać do usuwania tłustych zabrudzeń; sprawdza się ona lepiej także w przypadku bakterii i drobnoustrojów. 

 

Rodzaj zabrudzeń Czyszczenie ogólne  Porada 

Kurz, brud, smar, olej, mieszanina 

kurzu i tłuszczu, kawa, herbata, soki 

owocowe, roztwory cukru, odciski 

palców i stóp, guma, krew, mocz 

 

Usunąć zabrudzenia czystą szmatką/ściereczką  

i gorącą wodą. Następnie zneutralizować czystą 

wodą, aby uniknąć smug. Później wytrzeć 

powierzchnię do sucha chłonną ściereczką  

z mikrofibry. 

 

Stosowanie systemowego płynu do 

mycia podłóg 

Farby rozpuszczalne w wodzie, bejce, 

farby emulsyjne i kleje dyspersyjne 

(PVAC) 

 

Lekkie/świeże, punktowe zabrudzenia usunąć 

miękkim, wilgotnym ręcznikiem papierowym. 

Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. 

Usunąć zabrudzenia o dłuższym czasie kontaktu 

czystą ściereczką i gorącą wodą. Następnie 

zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. 

Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną 

ściereczką z mikrofibry. 

 

Użyć systemowego płynu do mycia 

podłóg oraz, w razie potrzeby, 

rozpuszczalnika organicznego, np. 

acetonu, denaturatu, benzyny 

ekstrakcyjnej lub zmywacza do 

paznokci. 

Lakiery, farby i kleje na bazie 

rozpuszczalników (pozostałości 

lakierów, odpryski, farby w sprayu, 

tusze do stempli) 

 

Bezzwłocznie usunąć zabrudzenia 

rozpuszczalnikiem organicznym. Następnie 

zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. 

Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną 

ściereczką z mikrofibry. 

 

Rozpuszczalniki organiczne, np. 

aceton, benzyna lakowa, benzyna lub 

zmywacz do paznokci. 

Punktowe pozostałości barwnika 

można po zaschnięciu usunąć 

mechanicznie plastikową szpatułką. 

Silikony, masy uszczelniające 

 

Zetrzeć zabrudzenie na sucho, w razie potrzeby 

użyć zmywacza do silikonu. Następnie 

zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. 

Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną 

ściereczką z mikrofibry. 
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Zastosowanie 

W codziennym użytkowaniu należy przestrzegać poniższych zaleceń. Zalecenia te odnoszą się do wszystkich podłóg firmy 
EGGER. 

■ Podłogi firmy EGGER wymagają regularnego czyszczenia w całym okresie eksploatacji. Należy zawsze zacząć od 
najłagodniejszej metody i najkrótszego czasu ekspozycji. 

■ Co do zasady plamy lub wylane ciecze, takie jak herbata, kawa, wino itp. należy usuwać od razu, ponieważ po dłuższym czasie 
kontaktu ich usunięcie jest trudniejsze. 

■ Podczas przestawiania mebli należy je podnosić, a nie przesuwać, chyba że pod ich nogi podłoży się szmatkę lub koc. 

■ Pod wszystkie nóżki mebli, w tym krzeseł i stołów, należy podkleić filcowe podkładki odpowiednich rozmiarów.  
Wymagają one regularnego czyszczenia i sprawdzania pod kątem sprawności, a w razie potrzeby wymiany. 

■ W przypadku krzeseł i mebli na kółkach należy stosować tylko miękkie kółka meblowe (typu W).  
Kółka wymagają regularnego czyszczenia i sprawdzania pod kątem sprawności, a w razie potrzeby wymiany. Zalecamy, by 
pod meble biurowe na kółkach stosować odpowiednią matę ochronną. 

■ Podczas odkurzania należy używać odpowiedniej końcówki. Obrotowe szczotki trzepiące należy wyłączyć/zdemontować. 

■ Na powierzchni podłóg firmy EGGER nie należy ciąć. 

■ Podłogę należy przecierać zwilżoną szmatką. 

■ Rozlane płyny, stojącą wilgoć i ciecze należy niezwłocznie usunąć i nie pozostawiać na podłodze dłużej niż jest to konieczne.  
Nie wolno polewać podłogi wodą ani innymi płynami. 

■ Do czyszczenia podłóg nie stosować szlifierek ani maszyn do szorowania i maszyn polerskich, szczotek do szorowania, myjek 
wysokociśnieniowych lub podobnego sprzętu. 

■ Nie stosować środków ściernych ani środków do szorowania ani wełny stalowej. 

■ Nie dopuszcza się woskowania ani polerowania podłogi. 

■ Całopowierzchniowe uszczelnianie powierzchni podłóg laminowanych i podłóg Comfort nie jest konieczne i jest niedozwolone. 

■ Zasadniczo nie zezwala się na czyszczenie podłóg firmy EGGER myjką parową. Jedynie wyznaczone podłogi EGGER Design 
GreenTec oraz podłogi laminowane Aqua+ są odpowiednie i zatwierdzone do czyszczenia powszechnie dostępnymi myjkami 
parowymi. Myjka parowa musi być w ciągłym ruchu. Myjkę parową można napełnić wyłącznie czystą wodą. Nie wolno dodawać 
do niej żadnych środków czyszczących lub innych dodatków. 

 

Szczególne działania ochronne 

■ Podczas układania i eksploatacji podłóg laminowanych firmy EGGER oraz podłóg Design GreenTec w salonach fryzjerskich  
i kosmetycznych lub podobnych miejscach należy pamiętać, że powierzchnie pod fotelami i wokół nich oraz podobne miejsca 
należy zakryć odpowiednią matą ochronną o właściwych wymiarach, ponieważ farby do włosów i inne substancje koloryzujące 
mogą spowodować nieodwracalne przebarwienia i zmiany powierzchni podłogi, zależnie od ich stężenia, składników i czasu 
ekspozycji.   

■ W przypadku podłogi EGGER Design GreenTec dodatkowo zaleca się (bezpośrednio po ułożeniu) zastosowanie/wykorzystanie 
„Dr. Schutz PU-Anticolor”. Z przyjemnością prześlemy Państwu odpowiednie instrukcje Dr. Schutz GmbH. 

■ Jeśli farba do włosów, środki wybielające lub inne substancje barwiące wejdą jednak w kontakt z powierzchnią podłogi, należy 
je natychmiast usunąć, a zabrudzone miejsce zneutralizować wilgotną ściereczką. 

■ W przypadku wątpliwości co do stosowania środków chemicznych, farb do włosów lub środków wybielających, a także innych 
substancji barwiących, należy przeprowadzić test wrażliwości na niezamontowanej płycie wzorcowej. Prosimy również 
zapoznać się z instrukcją użytkowania znajdującą się w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu. 
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Warunki klimatyczne w pomieszczeniu 

Przed, w trakcie oraz po montażu należy zagwarantować następujące warunki klimatyczne: 

■ Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić co najmniej 18°C. 

■ Temperatura powierzchni podłogi powinna wynosić co najmniej 15°C. 

■ Względna wilgotność powietrza powinna wynosić od 40% do 70%. 

 

Naprawa i wymiana 

■ Niewielkie, punktowe uszkodzenia powierzchni można naprawić systemową pastą „Decor Mix & Fill” firmy EGGER lub 
powszechnie dostępnymi woskami twardymi.  

■ Poważnie uszkodzone paneli można bez trudu wymienić, zlecając to specjaliście. Z przyjemnością prześlemy Państwu 
odpowiednie instrukcje wymiany paneli. 
 

 

Różne 

Niezastosowanie się do wymienionych w niniejszej instrukcji wskazówek dotyczących czyszczenia i konserwacji powoduje 
unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga wstępna: 
Niniejsze dane techniczne zostały sporządzone zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą. Są one przeznaczone jedynie do celów informacyjnych i nie stanowią gwarancji właściwości produktu ani 
potwierdzenia, że jest on odpowiedni do określonych zastosowań. Podane informacje są oparte na naszym doświadczeniu oraz własnych badaniach i odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy. 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, w tym błędy dotyczące norm i błędy drukarskie. Ponadto zmiany techniczne mogą wynikać z dalszego rozwoju podłóg EGGER, jak 
również ze zmian norm i dokumentów obowiązującego prawa. Informacji zawartych w niniejszym arkuszu danych technicznych nie powinno się zatem uważać za instrukcję obsługi lub za oficjalnie 
wiążące.  


