
Czyszczenie we wnętrzach - Jedną z funkcji płytek Bergo jest to, że wyglądają one na czyste i schludne, nawet, jeśli minęło 
dużo czasu od ostat-niego czyszczenia. Płytki Bergo położone w pomieszczeniach powinny być czyszczone w razie potrzeby 
za pomocą tradycyjnego sprzętu do sprzątania, takiego jak odkurzacz i mop ze *środkiem czystości. Jeśli podłoga nie była 
czyszczona przez długi czas, należy najpierw odkryć powierzchnię spodnią i ją oczyścić. Podzielić podłogi na mniejsze  
fragmenty z wykorzystaniem narzędzi do demontażu. Odsunąć fragmenty i oczyścić powierzchnię spodnią nie-zbędnymi 
środkami czystości oraz sprzętem. Można wówczas ponownie zamontować podłogę w poprzednim ułoże-niu. 

Czyszczenie na dworze - Cząsteczki brudu przenoszone w czasie niepogody i przez wiatr oczywiście znajdują się także na 
płytkach podłogo-wych Bergo. Aby łatwo utrzymać podłogę w czystości zaleca się regularnie mopować podłogę z użyciem 
*środka czystości i następnie spłukiwać do czysta wężem ogrodowym. Preferowanym sprzętem do czyszczenia jest myjka 
wysokociśnieniowa, jeśli jest dostępna. Częstość czyszczenia można określić samemu, ale najlepiej czyścić podłogę kilka 
razy do roku. Na powierzchniach silnie zabrudzonych lub jeśli nie były one czyszczone przez dłuższy czas, zale-ca się użycie 
trochę silniejszego detergentu, a następnie szczotki obrotowej, na przykład myjki ciśnieniowej.

Duże powierzchnie i / lub przestrzenie publiczne - W placówkach publicznych, jak również w przypadku większych 
zakładów, gdzie powierzchnie często są mocno zabrudzone czyszczenie będzie oczywiście przebiegać szybciej z użyciem 
profesjonalnego sprzętu czyszczącego. Prosimy skontaktować się w tym zakresie z firmą czyszczącą. 

*Środki czystości - Do usuwania zabrudzeń można wykorzystywać większość środków czystości. Niektóre z nich są  
szczególnie dosto-sowane i zalecane do tworzyw sztucznych. W ekstremalnie suchych środowiskach, na przykład w  
pomieszczeniach, detergent powinien zawierać środki antystatyczne, które minimalizują ryzyko powstawania ładunków 
elektrostatycz-nych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plik ”Chemical Resistance Table” dla PP”.

Zalecamy kontakt ze sprzedawcą w celu ustalenia, który środek jest zalecany dla osiągnięcia najlepszych wyników na  
tworzywie typu PP. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĄGNACJI PŁYT PODŁOGOWYCH BERGO

Odpowiednia regularna konserwacja przedłuża żywotność produktu i połysk podłogi. Zalecamy, zatem następujące 
metody pielęgnacji:

Wielofunkcyjne płyty podłogowe Bergo wykonane są z najlepszych surowców na rynku i zapewniają największą możliwą 
stabilność koloru oraz ochronę przed promieniowaniem UV. Produkt ten może z powodzeniem być użytko-wany przez wiele 
lat nawet przy minimalnej konserwacji. Odpowiednia regularna konserwacja przedłuża żywotność produktu i połysk podłogi. 


