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1. Sposób czyszczenia posadzki powinien być dostosowany do specyfiki prowadzonej na niej 

działalności oraz sposobu jej użytkowania. W celu doboru właściwego programu czyszczenia należy 

skontaktować się z profesjonalną firmą sprzątająca lub dostawcą środków czyszczących. 

2. Posadzki żywiczne można zamiatać, odkurzać, myć ręcznie lub maszynowo przy użyciu miękkich i 

średniej twardości szczotek i padów. W takim przypadku zalecamy stosowanie urządzeń szorująco-

zbierających. 

3. Do mycia posadzek żywicznych należy stosować środki czyszczące przeznaczone do tego typu 

nawierzchni w stężeniach określonych przez producenta. Przed użyciem środka, należy sprawdzić 

jego działanie na małej powierzchni w mało widocznym miejscu. 

4. Po zastosowaniu środka czyszczącego należy w każdym przypadku spłukać powierzchnię posadzki 

czystą wodą. 

5. Nie dopuścić do zalegania środków czyszczących na posadzce poza okresy określone przez ich 

producentów. 

6. Do mycia posadzek stosować związki chemiczne neutralne lub lekko zasadowe o pH  7-10, oparte 

np. na wodorotlenku sodu czy potasu.  

7. Temperatura środka myjącego nie powinna przekraczać temperatury maksymalnej, podanej w karcie 

katalogowej systemu. 

8. Nie wolno używać rozpuszczalników (np. aceton, nitro, MEK) ani stężonych kwasów i zasad.  

9. W przypadku bezpośredniego działania agresywnych związków chemicznych, należy je natychmiast 

zneutralizować przy użyciu odpowiedniego związku zobojętniającego. 

10. Przed przystąpieniem do mycia posadzki, należy sprzątnąć wszelkie zanieczyszczenia mogące 

spowodować jej zarysowanie - ziarna piasku, gruzu, metalowe części, itp. 

11. Posadzki należy chronić przed działaniem wody i związków chemicznych do momentu uzyskania 

przez nie pełnej odporności chemicznej - zwykle 5-7 dni w zależności od warunków utwardzania. 

12. Posadzki można myć wodą pod ciśnieniem, dobierając ciśnienie robocze (max. 100 barów) oraz typ 

lancy odpowiednio do rodzaju zabrudzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy 

czyszczeniu krawędzi oraz dylatacji posadzki. 
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1. Posadzki należy chronić przed uszkodzeniami powstającymi w wyniku zarysowania powierzchni 

ostrymi przedmiotami, uderzeniami, buksowaniem kół, itp.   

2. Nie stawiać foteli na małych kółkach, wykonanych z twardego plastiku, bezpośrednio na posadzce - 

należy ją zabezpieczyć matą ochronną przed zarysowaniem. 

3. Posadzkę należy chronić przed oddziaływaniem agresywnych środków chemicznych. Szczegółowe 

informacje na temat jej odporności chemicznej zostały podane w tabelach odporności chemicznej.   

4. W przypadku możliwości zanieczyszczenia posadzki piaskiem lub innymi zabrudzeniami z kół 

pojazdów lub wózków, zalecamy zamontowanie przed wjazdem na posadzkę kratownicy stalowej z 

osadnikiem, w celu ich oczyszczenia. 

5. Ruch wózków i pojazdów powinien odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, określonymi 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku posadzek narażonych na działanie ujemnych temperatur, nie wolno usuwać warstwy 

lodu przy użyciu ostrych narzędzi. 

7. W przypadku posadzek antyelektrostatycznych nie wolno nakładać środków konserwujących, które 

pozostawiają tzw. film ochronny na ich powierzchni. Dodatkowa powłoka może ograniczyć ich 

właściwości przewodzące. 

8. Posadzkę należy zabezpieczyć przed działaniem otwartego ognia, iskier, itp. 

9. Należy przeprowadzać okresowe przeglądy posadzki wraz ze wszystkimi jej elementami – 

cokołami, dylatacjami, itp. Zauważone uszkodzenia, również te nie objęte gwarancją, należy 

bezzwłocznie naprawiać. 

10. Powyższa instrukcja przedstawia jedynie ogólne zasady czyszczenia i użytkowania posadzek.  

Ze względu na dużą różnorodność występujących zabrudzeń, różne sposoby wykończenia 

powierzchni (gładkie, szorstkie itp.) oraz bogatą ofertę środków czyszczących i pielęgnujących, 

zalecamy opracowanie szczegółowej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji posadzki przez 

specjalistyczną firmę sprzątającą. 
 

 


