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Zalecenia dotyczące czyszczenia wykładzin dywanowych  
BENTZON  

 
 
Gratulujemy zakupu wykładziny dywanowej BENTZON 
 
Niniejsze zalecenia dotyczące czyszczenia mają słuŜyć za wyjaśnienie i nie są 
wyczerpujące. Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie próby środka czyszczącego w mniej 
widocznym miejscu wykładziny lub na jej resztce.  
 
Systematyczne czyszczenie wykładziny BENTZON jest waŜne nie tylko ze względów 
estetycznych i higienicznych, ale równieŜ przyczynia się do zachowania jej walorów.  
 
Zalecamy montaŜ wykładzin zatrzymujących zanieczyszczenia w pobliŜu wejść. Strefy te 
wchłaniają zanieczyszczenia wnoszone z zewnątrz. Zaletą tego jest to, Ŝe zanieczyszczeń 
tych nie trzeba później usuwać z duŜych powierzchni. Wykładziny zatrzymujące 
zanieczyszczenia mają wysoką chłonność i zatrzymują duŜe ilości wilgoci i brudu. Nasza 
firma stworzyła do tego typu miejsc specjalny produkt o nazwie „Clean-Carpet”. Wykładziny 
te są w stanie wchłonąć do 8 litrów wody na metr kwadratowy. W miejscu montaŜu powinny 
one być na tyle długie, aby wykonać co najmniej 4 kroki przed wejściem na sąsiadujące z 
nimi wykładziny właściwe. Nie naleŜy zapominać, iŜ wykładziny zatrzymujące 
zanieczyszczenia wymagają systematycznego odkurzania odkurzaczem szczotkowym oraz 
pełnego czyszczenia w dłuŜszych odstępach czasu.  
 
Usuwanie plam i zabrudzeń punktowych  
 
Wykładziny BENTZON wytwarzane są z wysokiej jakości włókien. Ze względu na układ 
poszczególnych włókien zanieczyszczenia mogą przenikać pomiędzy nimi. Z tej przyczyny 
zaleca się usuwanie zabrudzeń i plam w przedstawiony poniŜej sposób.  
 
NaleŜy niezwłocznie zebrać ciała stałe wchodzące w skład plamy tępym narzędziem lub 
łyŜką. Następnie naleŜy wchłonąć ciecz w chłonny materiał, taki jak ręcznik kuchenny lub 
celuloza.  
 
JeŜeli w dywanie nadal pozostają cząstki zabrudzenia naleŜy uŜyć letniej wody i czystej 
szmatki. Wycierać wykładzinę wilgotną szmatką w kierunku od krawędzi plamy do jej środka 
celem uniknięcia rozprzestrzeniania się substancji, która spowodowała zanieczyszczenie.  
 
Po usunięciu zanieczyszczenia naleŜy wykręcić szmatkę i usunąć moŜliwie jak najwięcej 
wilgoci. JeŜeli czyszczony obszar ma być natychmiast wysuszony naleŜy uŜyć suszarki do 
włosów ustawionej na niską temperaturę suszenia.  
 
Ślady powodowane przez obuwie  
 
Ze względu na układ wysoce odpornych włókien moŜliwym jest, w wyniku obracania, 
zatrzymywania się i pocierania obuwiem (szczególnie o bardzo miękkich gumowych 
podeszwach) przyklejanie się i wnikanie w wykładzinę ścieranej gumy. Efekt ten moŜe być 
tak silny, Ŝe nie da się go usunąć samym odkurzaczem szczotkowym. JeŜeli tego typu 
zanieczyszczenie ogranicza się do pojedynczych obszarów moŜna je delikatnie zwilŜyć 
środkiem czyszczącym zawierającym rozpuszczalnik i przetrzeć miękką szczotką lub 
ręcznikiem niepowodującym plamienia. Rozpuści to brud, który moŜna następnie usunąć 
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ręcznikiem. JeŜeli tego typu plamy dotyczą większych powierzchni naleŜy zastosować 
postępowanie opisane w punkcie „Czyszczenie nakładkami”.  
 
Czyszczenie okresowe  
 
Z biegiem czasu, pomimo wysokiej dbałości i prawidłowego czyszczenia, w miejscach 
duŜego natęŜenia ruchu moŜe pojawić się zabrudzenie powierzchni wykładziny. PoniewaŜ 
czyszczenie całej powierzchni wykładziny nie jest na ogół ekonomiczne, moŜna wybrać 
spośród następujących metod:  
 
Czyszczenie nakładkami  
 
W metodzie tej stosuje się specjalne bawełniane nakładki pętelkowe lub nakładki z mikrofibry 
umieszczone pod jedno lub trójtarczowym urządzeniem obrotowym. Dodatkowo stosuje się 
roztwór np. TANA – Karacho w stosunku 1:10 na miejsca zaplamione nanosząc go 
dozownikiem z pompką i następnie czyszcząc zabrudzone miejsce nakładką do czyszczenia. 
Obrotowe nakładki zbierają rozpuszczony brud. PoniewaŜ nakładki mogą wchłonąć 
ograniczoną ilość brudu naleŜy je regularnie wymieniać na czyste; w innym przypadku brud 
będzie rozmazywany równomiernie po powierzchni wykładziny i czyszczenie nie da Ŝadnego 
efektu. W związku z tym, przed kaŜdym czyszczeniem naleŜy sprawdzić, czy dostępna jest 
odpowiednia ilość nakładek czyszczących.  
 
PoniewaŜ metoda ta wymaga specjalnych urządzeń i nakładek powinna być stosowana 
wyłącznie przez profesjonalne firmy czyszczące.  
 
Pełne czyszczenie  
 
JeŜeli z biegiem czasu wykładzina ulega zabrudzeniu na duŜej powierzchni lub widoczna jest 
na niej duŜa ilość plam, śladów obuwia itp. zanieczyszczeń, zalecamy jej pełne czyszczenie. 
Przed czyszczeniem wykładzinę naleŜy starannie odkurzyć odkurzaczem szczotkowym. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić, czy jest ona dobrze przyklejona do podłoŜa, poniewaŜ w 
miejscach odklejonych wykładzina moŜe się skurczyć.  
 
Czyszczenie szamponem  
 
NaleŜy stosować wyłącznie szampony krystaliczne schnące, takie jak TANA TR 12, 
rozcieńczone zgodnie z zaleceniami producenta, rozprowadzając je we włóknach za pomocą 
urządzenia jedno lub wielotarczowego, takiego jak Kärcher Disk D 1000S lub Nilfisk BRM 
421A, z miękką szczotką do nakładania szamponu. Roztwór szamponu wchłania i wiąŜe 
brud, dlatego teŜ naleŜy go ściągnąć odkurzaczem zaraz po rozprowadzeniu stosując 
urządzenie z ekstrakcją wody, np. Kärcher NT 551 lub Nilfisk IW 1040. Nie wolno pozwolić, 
aby brudna piana zaschła na wykładzinie. Nie wolno równieŜ po niej chodzić, kiedy jest 
wilgotna. Zalecamy równieŜ usunięcie nadmiaru szamponu urządzeniem do ekstrakcji 
wtryskowej. Specjalne środki do ekstrakcji wtryskowej, np. Sprüh-Ex, rozcieńcza się i wlewa 
do pojemnika czystej wody urządzenia do ekstrakcji wtryskowej, np. Kärcher Puzzli seria 
profesjonalna lub Nilfisk AX 300, zgodnie z zaleceniami producenta. W urządzeniach tych 
roztwór czyszczący przekazywany jest przez rurę do końcówki wtryskującej/ssącej, 
wtryskiwany pod równomiernym ciśnieniem w wykładzinę i jednocześnie wysysany. 
Rozpuszczony brud i nadmiar wody przekazywany jest do pojemnika brudnej wody przez 
drugą rurę. Taki proces płukania usuwa głęboko osadzony brud ze spodu wykładziny. W celu 
uniknięcia powstawania smug naleŜy pracować na małych zachodzących na siebie 
powierzchniach. Zalecamy powtórzenie procesu płukania całej czyszczonej powierzchni 
czystą wodą. Daje to bardziej jednorodny efekt czyszczenia i usuwa wilgoć pozostającą w 
wykładzinie.  
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Metoda łączona  
 
W przypadku bardzo brudnych wykładzin zalecamy łączenie czyszczenia szamponem z 
metodą ekstrakcji wtryskowej. Działanie czyszczenia szamponem, a następnie płukanie 
metodą ekstrakcji wtryskowej czystą wodą dokładnie czyści nawet bardzo zabrudzone 
powierzchnie.  
 
Przed czyszczeniem środkami w płynie naleŜy kaŜdorazowo sprawdzić doklejenie 
wykładziny do podłoŜa w celu uniknięcia jej uszkodzenia.  
 
 
Szczególną uwagę naleŜy zachować w przypadku gorących przedmiotów. Materiał, z 
którego wykonane są włókna moŜe się topić w pobliŜu kominków lub pod wpływem 
popiołu papierosowego. Wypalone punkty nie nadają się do naprawy.  
 
 
PoniewaŜ na rynku istnieje wiele środków czyszczących, pragniemy zaznaczyć, Ŝe, o ile jest 
to moŜliwe, naleŜy stosować środki o neutralnym pH, nietworzące cienkiej powłoki. 
Dodatkowo naleŜy zawsze usuwać z włókien środki czyszczące, gdyŜ mogą one powodować 
nadmierne brudzenie i odbarwienia.  
 
 
Informacje zawarte w niniejszych zaleceniach dotyczących czyszczenia są wynikiem wielu 
badań i są zgodne z ogólnie przyjętymi branŜowymi zasadami postępowania. PoniewaŜ 
istnieje wiele czynników, które naleŜy wziąć pod uwagę, wyraŜamy nadzieję, iŜ jest 
zrozumiałym, Ŝe informacje te nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.  

 
 

Uwaga! 
 

JeŜeli po montaŜu wykładziny mają nastąpić dalsze prace budowlane, naleŜy zabezpieczyć 
produkt przed zabrudzeniem.  
 
Wykładzina BENTZON łatwo ulega uszkodzeniu pod wpływem mechanicznego działania 
cięŜkich przedmiotów o ostrych brzegach. Dlatego teŜ, nie naleŜy przesuwać po wykładzinie 
mebli ani wykonywać na niej podobnych czynności, gdyŜ spowoduje to jej nieodwracalne 
uszkodzenie.  

 
 
 


