
ВІНІЛОВІ ПІДЛОГИ SPC NEXT STEP – ДОГЛЯД I УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Підлога має заводську обробку і готова до експлуатації відразу після укладання. Вінілові підлоги високої якості 
NEXT STEP, виробництва компанії Barlinek виконані з мінеральних компонентів і полімерів PCV, а також допоміжних 
матеріалів. Ці підлоги характеризуються високими експлуатаційними параметрами та естетичним виглядом.

1.
Догляд за підлогою повинен здійснюватися тільки відповідними засобами. Догляд за підлогою слід здійснювати лише 
за допомогою засобів, спеціально призначених для неї: «Protektor Koncentrat» (щоденний догляд), «Protektor Komplet» 
(очищення). Використання інших засобів для догляду може спричинити пошкодження захисного шару Diamond 
Shield, виникнення плям, зміни слизькості поверхні підлоги, зміни блиску – глибоких подряпин підлоги

2.
Періодичність догляду за підлогою залежить від інтенсивності руху.

Пісок, нанесений на поверхню підлоги, слід видалити якомога швидше. Нанесений пісок може подряпати 
поліуретановий захисний шар Diamond Shield і розрізати експлуатаційний шар.

 

Підлогу потрібно регулярно пилососити або підмітати, щоб видалити будь-які частинки, які могли б її подряпати.

Використовувати злегка вологу тканину з рекомендованим засобом по догляду за підлогою і чи без нього. Завжди 
після миття підлоги розчином засобів для догляду (наприклад, Protektor Komplet, Protektor Koncentrat), потрібно 
обов’язково промивати підлогу чистою водою.
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3.
Не використовуйте мийки високого тиску або парові очисники для очищення підлоги.

Ходьба в невідповідному взутті може пошкодити підлогу, викликавши, наприклад, чорні сліди на поверхні дощок.

Подрізайте кігті домашніх тварин, щоб не пошкодити підлогу.

Не переміщайте важкі меблі або обладнання по підлозі.

Чистіть підлогу, проводячи шваброю вперед і назад по дошках. Коли швабра забрудниться, замініть її чистою. 
Чищення підлоги брудною шваброю може привести до появи смуг.

H
20

4.
При вході в дім, поруч з дверима на терасу та ін. потрібно покласти килимки для витирання ніг, щоб запобігти 
попаданню піску, землі і води з взуття. Нижня сторона килимка, яка безпосередньо контактує з підлогою, повинна 
бути виготовлена з матеріалів, що не містять чорної гуми. Тривалий контакт з матеріалами, що містять чорну гуму, 
може призвести до довготривалих плам на підлозі. Рекомендується використовувати силіконові або ПВХ килимки.

5.
Всі меблі та інше обладнання, що стикається з підлогою, має бути оснащено повстяними захисними підкладками, 
які потрібно систематично замінювати.
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6.
Під крісла та інші меблі на коліщатках слід постелити пластикові захисні килимки.

7.
Підлога, піддана впливу сонячних променів (ультрафіолетове світло), змінить свій первісний колір.

 

8.
Потрібно уникати різких змін температури підлоги або точкового нагріву. Швидкі зміни температури підлоги 
(наприклад, при монтажу з теплою підлогою у вигляді електричної нагрівальної плівки) можуть призвести до підйому 
підлоги і, як наслідок, до пошкодження замків. 


