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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN DYWANOWYCH 

 

 

 

1. PIELĘGNACJA CODZIENNA 

a) codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem 

kolumnowym z szczotką walcową Odkurzacz Carpetlife 

b) powstałe plamy usuwać Odplamiaczem Fleck&Weg 

- używając odplamiacza należy spryskać białą bawełnianą ściereczkę 

odplamiaczem i przyduszając spryskaną część ściereczki do plamy usuwać 

zabrudzenie;  

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie 

ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia 

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie                 

i przyciskając do plamy  usunąć pozostałości odplamiacza 

- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat Baygard zabezpieczający 

wykładziny przed intensywnym brudzeniem 

 

c) przy większej ilości zaplamień lub ich intensywniejszym występowaniu zalecane 

jest użycie produktu Granulat Carpetlife zamiast bawełnianej ściereczki; 

- Odplamiacz Fleck&Weg nanieść bezpośrednio na plamę,  

- po ok. 3 minutach nanieść niewielką ilość produktu Granulat Carpetlife 

- przy użyciu szczotki z miękkim włosiem (tzw. ubraniowej) „wyszczotkować” 

granulatem plamę 

- usunąć granulat odkurzaczem 

- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat Baygard zabezpieczający 

wykładziny przed intensywnym brudzeniem 

 

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy Granulat Carpetlife 

               można będzie bez problemu usunąć z powierzchni wykładziny.  

               Nie czyścić granulatem po stwierdzeniu, że drobiny produktu zostają w strukturze   

   wykładziny - wykładziny igłowane tzw. filce oraz wykładziny strzyżone, a także    

   wykładziny z wysokością runa powyżej 10 mm. 
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CZYSZCZENIE OKRESOWE 

Czyszczenie urządzeniem FloorBoy z padem z mikrofibry i produktem Fresh Up 2 w 1. 

Przebieg czyszczenia. 

a) odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym Odkurzacz Carpetlife 
b) rozpylić na powierzchni ok. 1 m2 produkt Fresh Up 2 w 1 
c) czyścić  urządzeniem FloorBoy z padem z mikrofibry 
d) jeżeli występuje problem z usuwaniem plam, nanieść na plamę Odplamiacz 

Fleck&Weg, odczekać ok. 3 do 5 minut i kontynuować czyszczenie urządzeniem 
FloorBoy z padem z mikrofibry 

e) natychmiast po wyczyszczeniu nanieść rozpylaczem na wykładzinę impregnat 
Baygard, który chroni przed intensywnym brudzeniem 

f) pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 1,5 godziny 
g) po czasie ok. 1,5 godziny można użytkować wykładzinę 

 

 

Przydatne produkty:                                                        Przydatne maszyny i urządzenia: 

 

 

                                                                   
 

                                                                   
 

                                                                
 

                                                                    
 

 

Odkurzacz Carpetlife 
Fresh Up 2 w 1 

FloorBoy  Granulat Carpetlife 

Pad z Mikrofibry 

 

Odplamiacz               

Fleck&Weg 

Baygard 
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Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu 
padów z mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże               
i neutralizuje nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych  i mebli tapicerowanych;  
- PH = 10,0; zużycie – 1 litr = 40 m2 wyczyszczonej wykładziny 

Granulat Carpetlife - granulat o doskonałych właściwościach rozpuszczających brud - do 
czyszczenia na sucho; przeznaczony do wykładzin dywanowych z włókien syntetycznych; 
nie stosować do włókien naturalnych (wełna, juta, traay morskiea, kokos itp.) oraz do 
wykładzin i dywanów o wysokości runa pow. 10 mm; podczas czyszczenia podłoże nadaje 
się do użytkowania; 
- wydajność 1 kg = 15 do 20 m2 

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający 
intensywnemu brudzeniu się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet 
tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną warstwą zapewniając długotrwałą ochronę; 
- PH – 6,5 
- wydajność 1 l = 40 m2 do 80 m2 (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1) 

 
Odplamiacz Fleck & Weg – usuwa plamy z syntetycznych i elastycznych wykładzin, 

laminatów i wodoodpornych powierzchni. Dzięki aktywnemu tlenowi likwiduje uporczywe 
plamy po czerwonym winie, herbacie, a także ślady po obcasach, gumie itp. 
- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone  
 

 

 

 

 

 

Prosimy o kontakt w przypadku pytań. 

 

Andrzej Zabiega 

Prezes Zarządu 

 

mobil: +48 535 500 483 

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu  

www.dr-schutz.eu  
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