
 

                                        
 

 

 
 

                   
                                                                                           

 
 
 
                                                                                                     

 

 

ESM+ płótno kratowe
KROK PRACY 1 – dokładne oszlifowanie

Dokładne oszlifowanie służy usunięciu zalegających zanieczyszczeń podłogi, resztek
wosku oleju oraz laków ochronnych i ma na celu optymalnego otworzenia podłogi
przed czyszczeniem gruntownym na sucho. Podłogi należy szlifować krzyżowo
maszyną jednotarczową z płótnem kratowym, przy czym zalecane jest przymocowanie
płótna kratowego do czarnego super-pada.  Ziarnistość 120 zalecana jest do jasnych
parkietów/drewna i nieobciążonych podłóg, natomiast ziarnistość 60 do podłóg
mocno obciążonych woskiem/olejami lub ekstremalnie zabrudzonych. Płótna kratowe
należy kilkakrotnie obracać. W zależności od stopnia zabrudzenia 1 sztuka wystarcza
na ok. 10- 20 m² powierzchni. Do stopni schodów drewnianych zaleca się używanie
płótna szmerglowego (drobne).

Przy usuwaniu mocno zalegającego wosku i środków pielęgnacyjnych oraz
elementów starych powłok ochronnych sprawdziła się metoda usuwania zebranego
brudu z płócien kratowych. W tym celu są one zanurzane we wiadrze czterokątnym,
gdzie przy pomocy środka rozpuszczającego brud, rozcieńczonego w stosunku 1:3,
następuje kompletne oczyszczenie. Po wytrząśnięciu płynu płótna kratowe nadają się
ponownie do użytku.

UWAGA: w zależności od powierzchni podłóg pamiętać aby w zapasie było dosyć
płócien kratowych!

a) Czyszczenie podłóg płótnem kratowym

Czyszczenie gruntowne na sucho i powlekanie
PODŁOGI/SCHODY DREWNIANE I PARKIETY



                                                     
 
                                                         
 
                                                       

                                       
 
 
 
 

 

 

                                       

                                                                                                     
                                
 

 
 
 
 

 

 

                  

 
 
 
                                                                           

odkurzacz
powierzchni suchych

KROK PRACY 2 – odkurzanie zeszlifowanego pyłu

Podczas szlifowania, w zależności od poziomu zabrudzenia, częściowo dochodzi do
bardzo mocne zapylenia. Urządzenia pozostające w pomieszczeniu powinny zostać
wcześniej okryte. Odkurzanie pyłu wykonuje się przy użyciu odkurzacza do
powierzchni suchych. Płótna kratowe powinny zostać oczyszczone z pyłu przy
użyciu węża odkurzacza.

Bardzo dobrze sprawdziła się metoda, nazywana „dostosowanie
kolorystyczne“. W tym celu odkurzana jest tylko część pyłu. Pozostała część
wkomponowywana zostaje w następnym kroku, przy użyciu SOLEXu i zielonego
pada, ponownie w porowatą podłogę. W ten sposób zawarte w nim pigmenty drewna
mogą poprawić wygląd optyczny struktury parkietu w miejscach wytartych poprzez
wzmożony ruch.  Na schodach w ogóle nie należy odkurzać pyłu i wykorzystać go
następnie do „dostosowania kolorystycznego”.

UWAGA: Przygotować odkurzacz do powierzchni suchych!

b) Zbieranie zeszlifowanego pyłu



                                                                                  
                                                                                

                                       
   
 

 

                                 
                                                                                                

 
 

 100 mm. Jeżeli schody są bardzo mocno 

 

ESM+ zielony pad
Krok pracy 3 : rozpylanie/rozprowadzanie SOLEXu

Właściwe czyszczenie gruntowne rozpoczynane jest poprzez rozpylanie odcinkami
SOLEXu, środka do systemowego czyszczenia gruntownego na sucho. W tym celu,
w zależności od wielkości powierzchni, do zbiornika pompowego rozpylacza
powierzchniowego nalewane jest do 5 litrów SOLEXu (do mniejszych powierzchni
wystarczy jedna butelka 1-litrowa).
Produkt SOLEX nie zawiera wody i rozpylany jest gęsto na drewno/parkiet.
Rozpylacz powierzchniowy należy przy tym prowadzić jak najbliżej podłogi, aby
zapobiec np. opryskaniu ścian. Z doświadczenia wynika, że 5 litrów SOLEXu
wystarcza na 40 do 100². Rozbieżność w zużyciu wynika od stanu czystości
podłogi. Po rozpyleniu środka na powierzchnię ok. 5- 8 m² użyta może zostać
maszyna jednotarczowa z zielonym super-padem. Należy przy tym przed użyciem
spryskać pada.
Podczas pracy z maszyną jednotarczową SOLEX rozpuszcza brud, który w większej
części zbierany jest przez pada. Po przejechaniu ok. 5 m² powierzchni pad jest
nasycony i rozprowadza Solex smugami. Razem z częściowo pozostałym pyłem
Solex tworzy widoczną mieszankę, nabierającą konsystencję pasty.
Dostosowanie kolorystyczne odbywa się tylko wtedy, jeżeli mieszanka zawiera
wystarczającą ilość SOLEXu + pyłu. W momencie gdy widocznie zmaleje efekt
czyszczenia pada, należy go obrócić. Z doświadczenia wynika, że jeden pad
(obustronnie używany) wystarcza na ok. 20- 40 m² powierzchni użytkowej.

Przy czyszczeniu schodów sprawdziło się użycie padów ręcznych z
trzonkiem o rozmiarach ok. 240
zabrudzone można dodatkowo pod pada podłożyć płótno kratkowe o wyżej
podanych wymiarach. Bardzo dobrze sprawdziło się przy tym szlifowanie wraz z
SOLEXem.
UWAGA: w zależności od wielkości powierzchni przygotować wystarczającą ilość
zielonych padów!

c) Nakładanie SOLEXu
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d) Zbieranie pozostałego brudu

KROK PRACY 4 – wiązanie pozostałego brudu

Po przejechaniu odcinka drewnianej podłogi/parkietu zielonym padem na podłodze
pozostają resztki zabrudzenia. Muszą one zostać zebrane w suchej postaci. Do tego
celu używane są przede wszystkim mopy z bawełny. Przemywanie wykonywane
jest stosunkowo pionowym prowadzeniem trzonka, szybkimi ruchami, metodą
ósemkową. Na początku wycierania do sucha mopa należy lekko spryskać
SOLEXem. W ten sposób będzie on od razu wiązał brud.

Sprawdziło się, aby nie pozostawiać lekko gęstej pasty na podłodze tak
długo aż cały odcinek zostanie przejechany zielonym padem. O ile czyszczenie to
dopuszcza, należy w miarę szybko przecierać mopem.
Zostawiając pozostały brud zbyt długo na podłodze, przysycha on do podłogi i daje
się jedynie usunąć poprzez ponowne spryskanie SOLEXem.
W zależności od ilości mieszanki mop w różnym czasie może się zabrudzić w takim
stopniu, że musi zostać bezzwłocznie wymieniony na nowy.
Najlepsze efekty w czyszczeniu istniejących listew przypodłogowych osiągane są
przy użyciu ścierki z mirofazy spryskanej SOLEXem.

UWAGA: w zależności od wielkości powierzchni należy przygotować wystarczającą
ilość mopów bawełnianych!
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e) Powlekanie podłogi drewnianej/parkietu

KROK PRACY 5 – nanoszenie środka Trigomat matt

Po zakończeniu czyszczenia gruntownego wszystkich odcinków następuje krótkie
suszenie drewnianej powierzchni/parkietu. Z doświadczenia schnięcie trwa, w
zależności od wilgotności i temperatury powietrza między 15 a 20 minut.
Następnie rozpoczyna się nanoszenie warstwy gruntującej TRIGOMAT MATT .
Dotychczasowe rezultaty pokazują, że Trigomat matt zapewnia podłodze bardziej
naturalny wygląd niż Trigomat brillant.
Produkt nanoszony jest w klasyczny sposób w nierozcieńczonym stanie mopem na
parkiet/drewno.
Po wysuszeniu warstwy gruntującej (ok. 30- 40 min.) należy przejechać
powierzchnię maszyną jednotarczową z czerwonym suchym padem. W ten sposób
wyszlifowane zostają najdrobniejsze pionowo stojące włókna drewniane. W
późniejszym czasie powodowałyby one podczas przemywania dostawanie się wody
pod powłokę. Przez to powłoka stałaby się bardzo szybko bezużyteczna.
Następnie po kolei, po odczekaniu poszczególnych czasów schnięcia, nakładane są
warstwa kryjąca i ochronna. Należy pokryć również listwy przypodłogowe.

Do nanoszenia powłoki sprawdziły mopy z mieszanki mikrofazy. Mopy z
mikrofazy wykonane są przy tym z krótki włókien (również z krótkimi pętlami). W
skład mieszanek wchodzą pętlę bawełniane ułożone w środku. Bawełna przejmuje
przy tym pewną „funkcję bunkrowania“ Trigomatu. Krótkie włókna mikrofazy
zapewniają równomierne rozprowadzenie powłoki i nie zostawiają smug.
Jeżeli powierzchnia jest zbyt duża (powyżej 60- 80 m²), zaleca się obklejenie
obszarów klejącą taśmą krepową, aby uzyskać idealnie równe przejścia.
UWAGA: przygotować maszynę jednotarczową i czerwony pad! Przy dużych
powierzchniach okleić obszary białą klejącą taśmą krepową!




