ZASADY UŻYCIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I SPRZĄTANIA WYNIKAJĄCE
Z WARUNKÓW GWARANCYJNYCH DOTOTYCZĄCYCH WYPOSAŻENIA OBIEKTU

I DRZWI I STOLARKA OKIENNA
1. Stolarka okienna (wykonawca: LAURUS ALUMINIUM)
a) profile aluminiowe - do mycia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego
detergentu, po umyciu detergentem przemyć ponownie profil czystą wodą a
następnie wytrzeć do sucha
2. Drzwi aluminiowe z przeszkleniem (wykonawca: LAURUS ALUMINIUM)
a) profile aluminiowe - do mycia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego
detergentu, po umyciu detergentem przemyć ponownie profil czystą wodą a
następnie wytrzeć do sucha
b) Drzwi stalowe i przeciwpożarowe mcr ALPE (wykonawca: MERKOR S.A.)
a. skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice stalowe można czyścić wodą i zwykłymi środkami
czyszczącymi wg. instrukcji podanych przez producenta tych środków, po umyciu
należy drzwi wytrzeć do sucha (podczas czyszczenia drzwi i ościeżnic nie należy
używać ostrych przedmiotów oraz środków czyszczących zawierających „materiały
trące” jak piasek czy pumeks aby nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej)
c) Drzwi płycinowe pełne (wykonawca: Drzwi i podłogi VOX)
• skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice malowane / lakierowane oraz laminowane należy
starannie przecierać wilgotną szmatką z użyciem wody
• do wody można dodać łagodny detergent nie zawierający amoniaku w celu usunięcia
kurzu i innych zanieczyszczeń
d) Drzwi antywłamaniowe Gerda (wykonawca: PHU MEGANBUD)
• skrzydła drzwi należy myć środkami do pielęgnacji tworzyw sztucznych
• nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu (szczególnie na bazie
rozpuszczalników) oraz proszków
• nie używać szczotek o twardym włosiu
II POSADZKI
1.
a)
b)
c)

Wykładziny podłogowe GAMRAT
Rondo 3,2 (pomieszczenie 2.2.07 – siłownia)
Elektra 43 (pomieszczenia serwerowni oraz korytarz na trzecim piętrze)
Gamrat Norma 43 (korytarz - drugie piętro, pomieszczenia nr: 3.04.01, 3.4.11,
3.4.02, 3.4.05, 3,4.06, 3.5.02, 2.3.05, 23.08, 2.3.10)
• czyszczenie na mokro - zmywanie posadzki przy użycia mopa lub maszyny
czyszczącej
• do mycia stosować roztwór środka do konserwacji zgodnie z zaleceniami
producenta preparatu

•

dla wykładziny przewodzącej elektrostatycznie – Elekta 43 należy stosować
środki do bieżącego mycia podłóg przewodzących
2) Wykładzina dywanowa igłowana - Armstrong: Strong 951
• czyszczenie na sucho przy zastosowaniu silnego odkurzacza wyposażonego w
szczotki z mechanicznie obracającymi się miękkimi szczotkami
• usuwanie plam wodą
3) Posadzka ERADUR
• do sprzątania i dezynfekcji należy stosować środki do podłóg nienasiąkliwych
• do codziennego sprzątania należy stosować alkaliczne środki czyszczenia
• środki do czyszczenia należy zawsze rozcieńczać według wskazówek producenta
• plamy i zabrudzenia można usunąć przy pomocy rozpuszczalników na przykład
naftą a także benzyną
III Inne elementy
1. Meble (HEJS)
• czyszczenie mebli winno być wykonywane najlepiej wilgotną bawełnianą
szmatką
• do czyszczenia mebli nie należy używać środków typu Pronto
• silne zabrudzenia można czyścić środkiem na bazie alkoholu
• obicia skórzane można czyścić ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi
do tego celu
2. Balustrady
• dopuszcza się zastosowanie ogólnodostępnych środków czystości
• czyszczenie winno odbywać się przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki
• nie dopuszcza się mycia myjkami powodującymi zarysowania powłoki
balustrad oraz mycia środkami żrącymi
3. Windy
• czyszczenie wnętrza windy i zewnętrznych części windy może być
wykonywane przy użyciu wody i neutralnego mydła
nie stosować produktów ściernych, które mogłyby uszkodzić materiał

