
 

 

 

 

 
 

LAPITEC® KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 
 
Czyszczenie powierzchni po ułożeniu płytek  
Mycie po ułożeniu jest ważną fazą dla wszystkich kolejnych działań i dla konserwacji. 
• Czyszczenie przy zakończeniu prac budowlanych wykonuje się po całkowitym dojrzeniu szpachli 
cementowej (przynajmniej 36-48 godzin)  
• Zamieść dobrze podłogę, po czym równomiernie rozprowadzić roztwór czyszczący, wykorzystując 
normalną miotłę, mop do mycia podłóg/zwykły mop (mop) lub szorstki gałgan dla pomieszczeń 
mieszkalnych lub też wytrzeć z użyciem maszyny szczotkującej wyposażonej w tarcze z białymi 
tamponami do dużych powierzchni.  
• Pozwolić działać roztworowi przez kilka minut, w zależności od intensywności zabrudzenia. 
• Szorować energicznie szczotką z nylonowym włosiem lub w przypadku dużych powierzchni maszyną 
podłogową wyposażoną w białą tarczę i odsysacz płynów.  
• Zebrać szmatami lub odsysaczami płynów pozostałości.  
Usuwanie resztek klejów używanych do obrabiania większej liczby elementów Lapitec® musi być 
przeprowadzane w odpowiedni sposób. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producentów. Zawsze 
profilaktycznie należy zrobić próbę przed użyciem. 
 
  
Rodzaj detergentu Nazwa Producent 

   

 keranet Mapei 

 deterdek Fila 

Na bazie kwasowej cpstore CPSystem 
hmk r63 Hmk  

 środek do usuwania resztek cementu Lithofi n 
 środek do usuwania cementu Faberchimica  
 
KONSERWACJA 
Codzienne czyszczenie  
Używać neutralnych detergentów, bardzo rozcieńczonych w ciepłej wodzie, które nie zawierają wosków i 
nie pozostawiają błyszczących osadów. Przemyć dobrze wodą po zakończeniu mycia. Ściśle 
przestrzegać zaleceń producentów i zawsze wykonywać profilaktyczne badanie przed użyciem. 
Zalecamy następujące produkty dostępne na rynku. 
 
Rodzaj detergentu Nazwa Producent 

   

 środek do czyszczenia podłóg Mapei 
 fila cleaner Fila 
 cpdaily (roztwór 20%) CPSystem 

Neutralny 
hmk p15 Hmk 

Środek do czyszczenia - odżywka Lithofi n  

 super środek do usuwania tłuszczu i Cillit bang 
 czyszczenia podłóg  
 Odtłuszczacz uniwersalny Chanteclair  
 
 
 
 
 
 
 
      



 

 

 
CZYSZCZENIE NADZWYCZAJNE 
 
Wykonywane jest ono celem usunięcia szczególnie starych czy trwałych plam czy pozostałości. 
 

Rodzaj zabrudzenia Rodzaj detergentu Nazwa Producent 
    

  detertek Fila 
Kawa, coca-cola, soki wielofunkcyjne, cpbase CPSystem 
owocowe na bazie alkalicznej środek do usuwania Faberchimica 

  

  kolorowych plam  
  detertek Fila 

Smary, pyły po  hmk r55 Hmk 
 

środek do intensywnego Lithofin podeptaniu, wielofunkcyjne, 
dogłębne na bazie alkalicznej czyszczenia  
czyszczenie  litonet Lotokol 

  taski r20-strip Johnsondiversey 
Vino środek utleniający oxidant Faberchimica 

  detertek Fila 

Osady wapienne na bazie kwasowej cpstore CPSystem 
  viakal Procter&Gamble 
  cpconcrete CPSystem 
Rdza na bazie kwasu rozcieńczony kwas Różni producenci 

  solny  
  cpsolve CPSystem 
 

na bazie 
środek do usuwania Faberchimica 

Tusze, markery 
kolorowych plam  

rozpuszczalnika metyloetyloketon, Różni producenci  
  

  rozcieńczalnik nitro,  
  dielian, terpentyna  
  Cif Cream Unilever 
Ślady metali 

   

 Usunąć gąbką ścierną w kolorze niebieskim, 
  delikatnie pocierając   

 
Uwaga: Produkty zawierające kwas fluorowodorowy oraz jego 
pochodne nie powinny być używane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


