
PARDOSELI DIN VINIL SPC NEXT STEP - ÎNGRIJIRE ȘI CONDIȚII DE 
UTILIZARE

Pardoseala este finisată din fabrică și gata de utilizare imediat după montaj. Pardoselile din vinil NEXT STEP de înaltă 
calitate, fabricate de Barlinek, sunt realizate din componente minerale, polimeri PVC și materiale auxiliare. Aceste 
pardoseli se caracterizează prin valori utile și estetice ridicate.

1.
Îngrijirea pardoselilor trebuie efectuată numai cu ajutorul agenților de curățare destinați acestui scop. Îngrijirea pardoselii 
trebuie efectuată numai cu agenți destinați acestui scop: „Protector Concentrat” (îngrijire zilnică), „Protector Complet” 
(curățare). Utilizarea altor agenți de îngrijire poate deteriora stratul protector Diamond Shield, pot provoca pete, 
modificarea gradului de alunecare al suprafeței pardoselii, poate schimba gradul de luciu și, în cazuri extreme, pot zgâria 
adânc pardoseala.

2.
Frecvența întreținerii pardoselii depinde de intensitatea traficului. 

Nisipul adus pe suprafețele pardoselii trebuie îndepărtat rapid. Acesta poate zgâria stratul de Diamond Shield  poliuretanic 
și poate tăia stratul de uzură.

 

Pardoseala trebuie aspirată sau măturată în mod regulat pentru a îndepărta orice particule ce ar putea să o zgârie.

Puteți folosi o cârpă ușor umezită cu sau fără agentul de îngrijire și întreținere recomandat pentru pardoseală. Este 
întotdeauna necesar să spălați pardoseala cu apă curată după curățarea cu produsele de îngrijire (de exemplu, 
Protector Complet, Protector Concentrat). 
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3.
Nu folosiți pentru curățarea pardoselii aparate de spălat cu presiune  înaltă sau dispozitive cu abur.

Mersul pe pardoseală cu încălțăminte necorespunzătoare poate deteriora pardoseala, de exemplu, lăsând urme negre 
pe suprafața acesteia.

Tăiați ghearele animalelor de companie pentru a preveni deteriorarea pardoselii.

Nu deplasați mobilierul sau echipamentele grele pe pardoseală.

Curățați pardoseala cu un mop, mișcându-l înainte și înapoi de-a lungul plăcilor. Dacă mopul este murdar, acesta trebuie 
înlocuit cu unul curat. Curățarea pardoselii cu un mop murdar poate duce la apariția dungilor.
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4.
La intrarea în apartament, lângă ușă de terasă, etc. trebuie așezate preșuri pentru a preveni aducerea nisipului, 
pământului și apei depuse pe încălțăminte pe pardoseală  Partea de dedesubt a preșului, care este în contact direct 
cu pardoseala, ar trebui să fie confecționată din materiale ce nu conțin cauciuc negru. Contactul îndelungat cu 
materialele ce conțin cauciuc negru, poate duce la pătarea permanentă a pardoselii. Se recomanda folosirea preșurilor 
și covoraselor confecționate pe baza de silicon sau PVC.

5.
Tot mobilierul și alte echipamente care sunt în contact cu pardoseală, trebuie să fie echipate cu paduri de protecție din 
pâslă, care vor fi înlocuite regulat.
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6.
Utilizați scaune sau mobilierul cu roți pe covorașe de protecție din plastic.

7.
Pardoseala expusă la lumina soarelui (radiații UV) își va schimba culoarea originală.

 

8.
Evitați schimbările bruște ale temperaturii pardoselii sau încălzirea punctuală. Schimbările bruște ale temperaturii pardoselii 
(de exemplu, la montajul  pe sistemul de încălzire prin pardoseală sub formă de folii electrice de încălzire) pot duce la 
ridicarea pardoselii și în consecință la apariția defectelor îmbinărilor între plăci. 


