
INSTRUKCJE UTRZYMANIA 
POWIERZCHNI MIESZKALNYCH

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA NIEZWŁOCZNIE PO ZAMONTOWANIU PODŁOGI

CODZIENNA PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE 

Podłogi winylowe Quick-Step Livyn są gotowe do użytku i nie wymagają specjalnego pokrycia. 

Należy jednak pamiętać, że po przyklejeniu podłogi do podłoża należy uwzględnić czas wymagany 
do wyschnięcia kleju. Użyj zalecanego kleju Quick-Step Livyn i postępuj dokładnie według instrukcji. 
W przypadku montażu pływającego można od razu rozpocząć korzystanie z podłogi. 

Usuń wszelkie zabrudzenia z podłogi, korzystając najpierw z odkurzacza, a następnie z wilgotnego 
mopa z mikrofibry. Używaj wyłącznie wody i stosuj do momentu, aż pozostanie przejrzysta po użyciu, 
a na podłodze nie będzie żadnych zabrudzeń. Klej, zaprawę i pozostałości farby należy usunąć tak szybko, 
jak to tylko możliwe, korzystając ze ścierki. Większość pozostałości można usunąć wodą i standardowym 
środkiem czyszczącym do podłóg winylowych.

1. Usuń wszelkie luźne zabrudzenia z podłogi za pomocą 
odkurzacza lub zmiotki. Następnie wyczyść podłogę 
w normalny sposób, wykorzystując zalecany środek 
czyszczący Quick-Step Livyn rozpuszczony w wodzie. 
Za pomocą nakrętki odmierz dwie pełne miarki środka 
czyszczącego. Dodaj je do wiaderka z letnią wodą. 

2. Wytrzyj podłogę wilgotną, niestrzępiącą ścierką lub 
mopem, po zanurzeniu w wodzie zawierającej środek 
czyszczący. 

3. Wycieraj podłogę suchą ścierką, aż na jej powierzchni 
nie będzie śladów wilgoci.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ślady zarysowań: 
Przyczyna: czarne ślady pozostawiane zazwyczaj przez przedmioty o twardym, 
gumowym spodzie.
Rozwiązanie: ślady zarysowań można łatwo zetrzeć, korzystając 
z zalecanego środka czyszczącego Quick-Step Livyn i gąbki.

Zadrapania: 
Przyczyna: zadrapania mogą pojawić się w wyniku występowania zbyt dużej 
ilości żwirku i/lub brudu na podłodze.
Rozwiązanie: umieść odpowiednią wycieraczkę przy wejściu do obiektu. 
Ponadto codziennie zamiataj podłogę, jeżeli do pomieszczenia przedostaje 
się duża ilość piasku i żwirku. Użycie środka czyszczącego Quick-Step Livyn 
również może pomóc, czyniąc mikroskopijne zadrapania niewidocznymi. 
Głębokie zadrapania można wypełnić, korzystając ze specjalnego zestawu 
naprawczego z woskiem. Skontaktuj się z działem technicznym, aby 
uzyskać informacje, jak pozyskać i wykorzystywać taki zestaw.

Niekorzystny wygląd lub zmatowienie:
Przyczyna: po nierównomiernym nałożeniu wielu warstw środków 
czyszczących podłoga może wyglądać niekorzystnie lub ulec 
zmatowieniu. Spowodowane jest to nakładaniem się kolejnych warstw 
lub nagromadzeniem się kilku warstw brudu.
Rozwiązanie: problem ten można łatwo rozwiązać, korzystając ze środka 
do usuwania powłok z powierzchni winylowych Quick-Step Livyn. 
Skontaktuj się z działem technicznym, aby uzyskać wskazówki dotyczące 
usuwania nagromadzonych warstw.

Zagłębienia
Przyczyna: bardzo ciężkie przedmioty o ostrych krawędziach mogą 
pozostawić zagłębienia w podłodze. 
Rozwiązanie: zagłębienia można wypełnić, korzystając ze specjalnego 
zestawu naprawczego z woskiem. Skontaktuj się z działem technicznym, 
aby uzyskać informacje, jak pozyskać i wykorzystywać taki zestaw.

Plamy
Przyczyna: wystąpienie trwałych plam jest bardzo mało prawdopodobne 
w przypadku podłóg winylowych Quick-Step Livyn. Mogą one jednak 
pojawić się, jeżeli na podłodze na długi czas pozostawione zostaną bardzo 
żrące środki lub produkty chemiczne.
Rozwiązanie: usuń plamy tak szybko, jak to możliwe. Im dłużej rozlane 
materiały pozostają na podłodze, tym większe jest prawdopodobieństwo, 
że plamy pozostawią trwałe ślady. Uporczywe plamy można usunąć, 
korzystając ze środka czyszczącego do podłóg winylowych Quick-Step 
Livyn lub niewielkiej ilości rozcieńczonego acetonu.

W przypadku uszkodzeń podłogi, których nie można usunąć 
poprzez czyszczenie lub korzystając z niniejszych instrukcji, 
skontaktuj się z działem technicznym, aby uzyskać właściwe 
rozwiązanie.

PRZYDATNE PORADY I WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKA NR 1: zadrapania podłogi mogą powstać 
z powodu żwirku, piasku czy przesuwania ciężkich mebli. Aby tego 
uniknąć, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki. Zawsze podnoś 
meble podczas ich przenoszenia, wyznacz miejsce do czyszczenia 
przy wejściu do domu, pod fotelem w biurze umieść dywanik, a pod 
meblami filc.

WSKAZÓWKA NR 2: umieść wycieraczki przy drzwiach 
prowadzących na zewnątrz, aby chronić podłogę przed żwirkiem 
i substancjami, które mogą powodować jej zadrapanie. Upewnij się, 
że są one odpowiednio duże i czyść je regularnie, aby zachowały 
swoje właściwości.

WSKAZÓWKA NR 3: zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami 
umieszczonymi na środku czyszczącym. Zaleca się korzystanie 
ze środka czyszczącego do podłóg winylowych Quick-Step Livyn, 
ponieważ inne produkty mogą spowodować uszkodzenie podłogi. 
Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków czyszczących ani 
produktów zawierających olej lub wosk.

WSKAZÓWKA NR 4: pamiętaj, że mokra podłoga może stwarzać 
niebezpieczeństwo. W miarę możliwości umieść znaki ostrzegające 
o mokrej podłodze i upewnij się, że podłoga jest całkowicie sucha, 
zanim zacznie być używana.

Dane kontaktowe działu technicznego 
technical.services@unilin.com
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