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Instrukcja pielęgnacji 
Czysta strefa przejścia 

 
 
Czyszczenie bie żące 
Zależnie od dziennej frekwencji wiernych zalecamy czyszczenie w trybie 
codziennym. 
W tym celu można wykorzystać maszynę o typie odkurzacza 
szczotkowego. Odkurzacze szczotkowe z 1 lub 2 szczotkami walcowymi 
usuwają brud aż do głębokości tkaniny nośnej. Ponadto szczotki prostują 
materiał okrywy ku górze i przygotowują czystą strefę przejścia ponownie 
na przyjęcie brudu. 
 
Czyszczenie po średnie 
Jako czyszczenie pośrednie można wykorzystać metodę ekstrakcji 
natryskowej. W tej metodzie najpierw zostaje usunięty brud zgrubny za 
pomocą odkurzacza szczotkowego, po czym w okrywę wykładziny 
zostaje wtryśnięta woda pod wysokim ciśnieniem – następnie w tym 
samym przejściu roboczym woda zostaje ponownie odessana.  
Na zakończenie należy kilkakrotnie wypłukać wykładzinę czystą wodą. 
 
Czyszczenie podstawowe 
W pewnych odstępach czasu, zależnie od frekwencji wiernych 
przechodzących przez czystą strefę przejścia, należy przeprowadzić 
czyszczenie podstawowe. Najpierw wykonać odkurzanie odkurzaczem 
szczotkowym, a następnie szamponowanie maszyną 3-tarczową o 
tarczach przeciwbieżnych. Natychmiast potem wykonać czynność 
wypłukiwania i odessania szamponu za pomocą maszyny natryskowo-
zasysającej. 
 
Ważnym czynnikiem jest dostosowanie czyszczenia podstawowego do 
stwierdzonego stopnia zabrudzenia. Tę decyzję można podjąć tylko na 
miejscu. W każdym razie przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli, 
aby czysta strefa przejścia z powodzeniem spełniała swoją funkcję. 
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Czyszczenie wysokoci śnieniowe 
Przy wykorzystaniu metody czyszczenia wysokociśnieniowego należy 
najpierw całkowicie odkurzyć matę. Następnie należy ją zawiesić w 
odpowiednim miejscu i oczyścić natryskowo konwencjonalną myjką 
wysokociśnieniową. Pozostawić matę zatrzymującą brud do chwili 
całkowitego wyschnięcia najlepiej w stanie zawieszonym. 
 
Metoda szorowania na mokro 
Tylko dla wykładzin trwale przyklejonych. W tym przypadku należy 
wykorzystać automat ze szczotkami szorującymi. Czyszczenie należy 
rozpocząć od odkurzania odkurzaczem szczotkowym. Zabrudzenia 
uporczywe (np. tłuszcze lub oleje) wymagają regularnego stosowania 
szorowania na mokro w krótkich odstępach czasu. 
 
 

Ważna wskazówka wymagaj ąca pilnego przestrzegania!!! 
 
 

Nigdy nie u żywać rozpuszczalników zawieraj ących 
węglowodory chlorowcowane (np. tetry)! 

 
Wykładzin czystej strefy przej ścia nie wolno z zasady pra ć w 

pralkach! 
  
 


