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Pielęgnacja posadzek powinna uwzględniać 

codzienne sprzątanie, a także okresowe 

doczyszczanie oraz konserwację. Czynności te mają 

być przeprowadzane w profesjonalny i bezpieczny 

dla danej powierzchni sposób. 

Sposoby i częstotliwość czyszczenia 
posadzek
Dobór właściwej metody i środków myjących zależy 

właśnie między innymi od tego czy chodzi o bieżące 

utrzymanie czystości, czy też o gruntowne doczysz-

czanie. Należy wziąć również pod uwagę z czego 

wykonana jest posadzka, czy została wcześniej 

zaimpregnowana oraz z jakiego typu i jak intensyw-

nymi zabrudzeniami ma się do czynienia. 

Jakub Danek, Właściciel firmy RR Naprawa Posa-

dzek Przemysłowych, która specjalizuje się w czysz-

czeniu, renowacji, konserwacji oraz przeprowadza-

niu prac naprawczych nawierzchni znajdujących 

się w różnych zakładach, zaznacza jeszcze: – Trzeba 

uwzględnić, jak często powinna być stosowana wybrana 

metoda mycia i pielęgnacji posadzek. Czas, po jakim 

należy czyścić nawierzchnię, zależy też od intensywności 

jej użytkowania. 

Dostępne sposoby czyszczenia posadzek: 

• Zamiatanie/odkurzanie

– zebranie dużych śmieci,

– zamiatanie szerokim mopem bądź odkurzanie,

– zamiatanie profesjonalną zamiatarką przemysłową.

• Mycie

– ręczne za pomocą mopa na wózku, 

– mechaniczne z koniecznością zbierania nadmiaru 

wody.

Okresowe czyszczenie posadzki wraz z impregnacją, 

należy zastosować wówczas, gdy dobór systemu utrzy-

mania czystości okazał się nieodpowiedni, a przepro-

Czyszczenie i mycie posadzek

Posadzki znajdujące się w halach produkcyjnych czy 
magazynach narażane są codziennie na kontakt z różnego 
rodzaju czynnikami, które powodują ich zabrudzenie. 
W związku z tym, aby nawierzchnie znajdujące się 
w zakładach przemysłowych mogły estetycznie się 
prezentować oraz by wolniej się zużywały, należy odpowiednio 
dbać o ich czystość. Oczywiście ma to również wpływ na 
wzrost bezpieczeństwa i poczucia komfortu pracowników. 

Sabina Frysztacka

Źródło: Mycieposadzek.pl
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wadzane zabiegi czyszczenia były wykonywane zbyt 

rzadko i nieefektywnie. W takiej sytuacji na posadzce 

nawarstwia się duża ilość brudu, pyłu i kurzu – śladów 

powstałych podczas przesuwania materiałów oraz 

śladów opon z wózków widłowych, których nie da się 

usunąć podczas zwykłego mycia tzw. myjką samojezd-

ną. Okresowe czyszczenie można przeprowadzić też 

w przypadku, gdy posadzka straciła blask. Jak często? 

W tym wypadku również zależy to od intensywności 

eksploatacji:

• intensywna – co 6–12 miesięcy,

• umiarkowana  – 1 raz na 2 lata,

• lekka – 1 raz na 3 lata.

Piotr Soboń, technolog w firmie Polor, wyłącznego 

polskiego przedstawiciela Numatic International 

oraz KLEEN Purgatis Gmbh, podkreśla jeszcze, że per-

fekcyjne czyszczenie składa się z właściwych koncepcji, 

poprawnie dobranego sprzętu, maszyn, padów, szczotek 

oraz środków czyszczących, które poprawnie użyte 

pozwalają na osiągnięcie pożądanego efektu, co jest moż-

liwe dzięki wybraniu jednej z poniższych metod:

– czyszczenie ręczne – zamiatanie, mycie ręczne 

mopem, szczotką czy padem prostokątnym,

– czyszczenie mechaniczne – z wykorzystaniem 

odkurzaczy, zamiatarek, maszyn wysokociśnieniowych, 

automatów szorująco-zbierających,

– czyszczenie kombinowane, czyli ręczne i mecha-

niczne.

Dobranie właściwej technologii, sprzętu oraz pro-

duktów wymaga uwagi i  nie może być przypadkowe, 

szczególnie wówczas gdy nie ma dostępu do dokumen-

tacji zawierającej zalecenia wykonawcy posadzki w tym 

zakresie.

Zdarza się, że tego rodzaju instrukcja po prostu 

zaginęła. Dotyczy to starych obiektów, jednak 

zdaniem Krzysztofa Bajera, Właściciela firmy 

Mycieposadzek.pl często bywa też tak, że personel 

odpowiedzialny za sprzątanie hali w ogóle nie ma w nią 

wglądu. Natomiast zdecydowanie powinien mieć moż-

liwość uwzględnienia wytycznych zawartych w karcie 

technicznej posadzki. Istotne jest również korzystanie 

z planu higieny posadzki, który udostępnia jej producent. 

Najlepiej, aby szef ekipy sprzątającej dopilnował tego, by 

można było mieć dostęp do odpowiedniej dokumentacji, 

a także, aby miał kontakt do wykonawcy nawierzchni. 

Warto pamiętać, że każda nowa posadzka objęta jest 

gwarancją, ale może zostać utracona w przypadku nie-

prawidłowego mycia lub jego braku.

Sprzątanie maszynowe jest szybsze i skuteczniej-

sze, co wbrew pozorom nie oznacza, że każdorazowo 

uznawane jest za optymalny sposób czyszczenia 

posadzki. Dariusz Przewoźny, Właściciel firmy Darp 

tłumaczy to następująco: – Rodzaj posadzki przemysło-

wej, a także rodzaj i poziom zabrudzeń, którym ulega za-

leżą w dużym stopniu od specyfiki branży, w jakiej działa 

przedsiębiorstwo. Wybór metody czyszczenia nawierzchni 

zależy też od metrażu oraz aktualnego stanu posadzki, 

a ponadto od wymagań dotyczących higieny, które przy-

kładowo w przemyśle spożywczym są bardzo wysokie.

Wyposażenie i środki służące do 
utrzymania czystości posadzek
Narzędzia do czyszczenia można podzielić na:

• ręczne – w ich skład wchodzi sprzęt do pracy na 

sucho oraz na mokro: wszelkiego rodzaju mopy, 

wiadra, wózki z wyciskarkami, mopy do pracy na 

sucho z wkładami o właściwościach antystatycz-

nych, miotły itp.,

• maszynowe – są to szorowarki samojezdne lub 

pchane przez operatora, szorowarki jednotarczo-

we, szorowarki walcowe, urządzenia parowe oraz 

odkurzacze i zamiatarki do pracy na sucho.

Istnieją przedsiębiorstwa, gdzie do dbania o czy-

stość posadzek wystarczające okazuje się stosowanie 

metod ręcznych. Jednak bez wątpienia coraz więcej 

zakładów wykorzystuje do zamiatania oraz do 

czyszczenia na mokro dużych powierzchni maszyny 

zamiatające i szorująco-zbierające.

Jak zapewnia Paweł Szewczyk, Ekspert firmy 

Nilfisk: – Zdecydowanie najlepiej postawić dziś na 

sprzątanie maszynowe. To najskuteczniejszy, najszybszy, 

najwygodniejszy i najbardziej oszczędny sposób czysz-

czenia. Nowoczesne technologie pozwalają zaoszczę-

dzić nie tylko czas, ale ograniczają także zużycie wody 

i detergentów. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń 

o charakterze sypkim/stałym, dobrze sprawdza się 

nowoczesna zamiatarka. Skorzystanie z niej znacznie 

przyśpiesza późniejszy proces mycia posadzki. Dzięki 

zamieceniu zalegającego brudu, kurze oraz pyły nie 

wzbijają się w powietrze i nie osiadają na innych po-

wierzchniach, na przykład maszynach czy samochodach. 

Zamiatarki sprawdzają się zwłaszcza w warsztatach 

samochodowych (gdzie mamy do czynienia ze sporymi 

ilościami rdzawego pyłu), halach produkcyjnych i maga-

zynach (kurz, piach, pył poprodukcyjny, zaschnięte błoto) 

oraz w zakładach przemysłowych, w których efektem Źr
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Małe natężenie ruchu Zamiatanie co 2–3 dni lub 
w zależności od potrzeby 
częściej

Mycie w zależności od wy-
stępujących zabrudzeń – nie 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu

Średnie natężenie ruchu Zamiatanie lub odkurzanie 
codziennie

Mycie co 2–3 dni,  w rejonach 
o intensywnej eksploatacji 
codziennie

Duże natężenie ruchu Zamiatanie lub odkurzanie 
codziennie, jeśli zachodzi 
taka konieczność częściej

Mycie – codziennie 

Zalecana częstotliwość czyszczenia i mycia posadzek

Pielęgnacja posadzek 

powinna uwzględniać 

codzienne sprzątanie, 

a także okresowe 

doczyszczanie oraz 

konserwację
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ubocznym produkcji są pyły, ścinki drewna, opiłki 

metalu, czy drobna szklana stłuczka. Dobra zamiatarka 

powinna sprawdzić się również w warunkach zewnętrz-

nych (parkingi czy place). A kiedy już planowany jest 

zakup takiej maszyny, to dobrze jest zwrócić uwagę na 

jej szczelność. Dobrej klasy zamiatarki bezpyłowe zasy-

sają brud do środka, ale na zewnątrz wypuszczają tylko 

czyste powietrze, ponieważ cały kurz jest zatrzymywany 

przez wewnętrzne filtry.

Przydatne mogą okazać się także odkurzacze prze-

mysłowe. I to nie tylko w kwestii klasycznego odkurzenia 

podłogi. Niektóre modele pomagają pozbyć się zanie-

czyszczeń już na etapie produkcji, dzięki czemu później-

sze czyszczenie posadzki będzie dużo prostsze i szybsze. 

Natomiast jednym z najnowocześniejszych typów 

urządzeń w branży czystości są automaty szorująco-

-zbierające. To rodzaj maszyn sprawdzających się dosko-

nale nie tylko w przemyśle, lecz również w handlu. Jak 

sama ich nazwa wskazuje, automaty najpierw zbierają 

sypkie zanieczyszczenia, a następnie szorują podłogę. 

Niektóre zapewniają także suszenie, minimalizując ryzy-

ko poślizgnięcia się na mokrej powierzchni. 

Maszyny czyszczące dostępne są w wielu warian-

tach, różnych rozmiarach oraz cenach – od poręcz-

nych urządzeń, pomagających wyczyścić wąskie 

korytarze i zakamarki, po ogromne samojezdne 

agregaty, bez których niemożliwe staje się sprawne 

czyszczenie ogromnych powierzchni hal produkcyj-

nych czy magazynowych. Mogą być również wypo-

sażone w różnorodne opcje dodatkowe. – Ostatnią 

innowacją, jaka pojawiła się w ofercie maszyn prze-

znaczonych do utrzymania czystości podłóg, są roboty 

czyszczące, które autonomicznie sprzątają powierzchnie 

podłóg. Wystarczy je zaprogramować, a w tym samym 

czasie, gdy urządzenie czyści powierzchnie, personel 

sprzątający może realizować zadania, które do tej pory 

były wykonywane po zakończeniu sprzątania z wykorzy-

staniem  maszyny.  Wbudowanie w urządzenie systemu 

kontrolującego dozowanie wody i produktu chemicznego, 

pozwala na wygenerowanie dodatkowych oszczędności 

– informuje Anna Rybak, Sector Sales Manager Buil-

ding Service Contractors w firmie Diversey Polska.

Podczas dobierania odpowiedniej maszyny 

czyszcząco-zbierającej należy też wziąć pod uwagę 

wielkość mytej powierzchni. Wydajność urządzenia 

i liczba zastosowanych automatów czyszczących 

przekłada się na czas potrzebny do wykonania 

pracy. – Bywa to szczególnie istotne w przypadku firm 

sprzątających, które mają z góry narzucony czas na 

wykonanie zlecenia i muszą dopasować do niego rodzaj 

oraz liczbę maszyn. Przy zakupie automatu trzeba się 

więc dowiedzieć, jaka jest jego efektywność i wydaj-

ność, ile czasu pracuje on w jednym cyklu naładowania 

baterii, ile metrów kwadratowych powierzchni jest 

w stanie umyć na godzinę, jaką maszyna ma szerokość 

czyszczenia, szerokość zbierania itp. – tłumaczy Karol 

Misiak, Główny Technolog i Specjalista ds. Sprzedaży 

w firmie Fair Play Plus Marek Krzemieniewski. Jego 

zdaniem drugim elementem efektywnego czyszcze-

nia powierzchni jest odpowiedni dobór padów czysz-

czących. – W naszych czasach różnorodność materiałów 

użytych do wykończenia posadzek jest ogromna. Możemy 

się spotkać z takimi nawierzchniami, jak posadzka 

betonowa, przemysłowa, żywiczna, epoksydowa czy 

gresowa. Wybór właściwej twardości padów czyszczą-

cych jest również ważnym elementem. W tym celu warto 

wyjątkowo wnikliwie zapoznać się z kartą technologiczną 

posadzki, bo dobranie nieodpowiednich padów lub chemii 

może doprowadzić do jej zniszczenia. Twardość padów 

czyszczących oznaczona jest kolorami – im ciemniejszy, 

tym bardziej twardy. Tak więc pad czarny i brązowy, 

może być użyty do czyszczenia mocniejszych zabrudzeń, 

np. do betonu, lub zdzierania warstw polimerowych. Pady 

zielone, niebieskie, ewentualnie czerwone, służą do co-

dziennego mycia, a produkty w najjaśniejszych kolorach, 

czyli beżowe lub białe, są odpowiednie do polerowania 

posadzki. Przedstawione tu propozycje, to tylko niewielka 

część z ogromnej palety padów czyszczących. Wyjątkiem 

od przypisania koloru do zastosowania są pady z melani-

ny, które mimo białego lub jasnoszarego koloru, świetnie 

nadają się do czyszczenia posadzek epoksydowych 

czy gresowych. Trzeba pamiętać, by przy czyszczeniu 

melaminą użyć więcej wody, w przeciwnym razie może 

dojść do uszkodzenia zarówno pada, jak i posadzki. Anna 

Rybak dodaje: – Jest jeszcze jedno odstępstwo w temacie 

kolor pada a jego przeznaczenie. Dotyczy ono produktów 

diamentowych, gdzie kolory przypisane zostały do zupeł-

nie innych zastosowań. Pady te pozwalają na skorzysta-

nie z alternatywnej metody utrzymania w czystości twar-

dych, wodoodpornych podłóg. Dzięki temu, że zawierają 

w swojej strukturze drobinki diamentów, w tym samym 

czasie czyszczą oraz polerują podłogi, i to bez konieczno-

ści stosowania produktów chemicznych.

W przypadku plam lub lepkich zanieczyszczeń 

po smarach, klejach, farbach itp., dobrym wyjściem 

będzie użycie gorącowodnej myjki ciśnieniowej. 

W urządzeniach tego typu szybkie pozbycie się 

najbardziej uporczywych plam możliwe jest dzięki 

wydajnej współpracy temperatury oraz ciśnienia. 

Jednak Krzystof Bajer zaznacza, że taki wariant nie 

zawsze się sprawdza: – Uważam, że myjek ciśnie-
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niowych nie powinno się stosować na posadzkach 

betonowych, ponieważ mogą je uszkodzić. Z urządzeń 

tych nie należy też korzystać w pomieszczeniach nie 

przystosowanych do tego, a więc bez odpowiedniej wen-

tylacji. Efektywne czyszczenie hydrodynamiczne polega 

na właściwym doborze ciśnienia, temperatury, ilości 

wody i środków chemicznych. W ciągu krótkiego czasu 

gwałtownie wzrasta wilgotność powietrza w pomiesz-

czeniu, co w niektórych przypadkach może spowodować 

szkody. Miałem kiedyś do czynienia z sytuacją, gdzie 

kierownik magazynu brał pod uwagę taką metodę, 

jednak odradziłem mu to, gdyż mogłoby dojść do zmar-

nowania setek ton zapasów. W sytuacjach, w których 

lepiej nie korzystać z myjek ciśnieniowych powinno się 

użyć specjalnych skrobaków i w przyszłości należycie 

zabezpieczyć posadzkę.

Żeby mieć pewność, że wybiera się najlepsze dla 

danej powierzchni rozwiązanie, warto zaufać wiedzy 

ekspertów i poprosić ich o pomoc. W każdej 

z firm, która produkuje i sprzedaje urzą-

dzenia do utrzymania czystości, powinna 

być dostępna taka możliwość. Ponadto 

istnieje możliwość skorzystania z narzędzi 

do wyszukiwania urządzeń czyszczących, 

które są dostępne w sieci. Wystarczy wy-

brać rodzaj maszyny, przeznaczenie, czas 

pracy, szacowaną powierzchnię sprzątania 

i otrzymuje się gotową ofertę. Tego rodzaju 

wyszukiwarkę oferuje np. firma BKF: 

https://abcsprzatania.pl/

Ostatnim elementem skutecznego i bez-

piecznego czyszczenia posadzek jest odpo-

wiedni dobór chemii profesjonalnej. Tutaj 

można dokonać następującego podziału:

• środki zasadowe (pH 8-14) stosowane głównie do 

zanieczyszczeń organicznych,

• środki neutralne (pH 6-7) stosowane do po-

wierzchni delikatnych, wrażliwych na działanie 

kwasów i alkaliów,

• środki kwaśne (pH) 1-5) stosowane do zabrudzeń 

mineralnych,

• środki na bazie rozpuszczalników, które mogą 

nie posiadać na etykiecie oznaczenia pH – są to 

produkty specjalistyczne, służące do usuwania 

uporczywych zabrudzeń np. śladów po gumie 

opon wózków widłowych. 

– Duże znaczenie ma również to czy poszukiwany 

jest środek, który jest potrzebny do prac związanych 

z bieżącym utrzymaniem czystości, czy też planowane jest 

przeprowadzenie gruntownego doczyszczenia posadz-

ki – opowiada Patrycja Działoszewska-Zaryńska, 

Kierownik Salonu Firmowego BKF. – W tym pierwszym 

przypadku stosuje się produkty, których zazwyczaj nie 

trzeba dodatkowo neutralizować wodą po ich nałożeniu na 

podłogę. Mają przyjemne zapachy i mogą być bez obawy 

używane w pomieszczeniach, gdzie odbywa się standardo-

wy cykl pracy zakładu. Środki doczyszczające natomiast 

mają zdecydowanie bardziej agresywny skład chemiczny. 

Stosując je należy bezwzględnie zachowywać bardziej 

wyśrubowane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

(odzież ochronna, fartuchy czy nawet maski jak np. przy 

użyciu środków na bazie chloru). Ich zapach zazwyczaj nie 

jest zbyt przyjemny, a po zakończonym procesie czyszcze-

nia trzeba je neutralizować wodą. Proces neutralizacji jest 

niezwykle ważny ze względu na fakt, że pozostawiony 

w nadmiarze na powierzchni detergent może powodo-

wać, iż proces ponownego zabrudzenia i uporczywego 

przywierania brudu będzie bardzo szybki. Warto w tym 

momencie podkreślić, że każdego typu impregnacja czy też 

konserwacja posadzek zabezpiecza je przed wnikaniem 

i osadzaniem się brudu. Ważne jednak, aby 

środek wykorzystywany do tych czynności był 

wysokiej jakości oraz by był dobrany do danego 

typu posadzki. Na rynku mamy wiele możliwości 

w tym zakresie: emulsje woskowe, poliuretanowe 

czy też akrylowe, dlatego najlepiej skonsultować 

się w tym temacie z fachowcami.

Na pewno warto wziąć pod uwagę 

zastosowanie całej procedury czyszczenia 

i utrzymania posadzki zgodnie z wybranym 

systemem, na przykład Sikafloor firmy Sika. 

Rafał Musiał, Pełnomocnik Zarządu ds. 

Sprzedaży Segmentu Posadzki przemysłowe 

w firmie Sika Poland gwarantuje, że trzymanie 

się tej procedury zapewnia wysoką jakość oraz 

wieloletnią wytrzymałość posadzki. Ważne, aby 

już zaraz po jej wykonaniu i utwardzeniu, jeszcze przed 

rozpoczęciem użytkowania, została umyta specjalnie prze-

znaczonym do tego środkami oraz narzędziami. Wybór 

systemu zależy od wielkości powierzchni i zastosowania.

Według przedstawicieli firmy Buzil nie bez 

znaczenia pozostają technologie sprzątania mające 

na celu minimalizację kosztów globalnych usługi 

czystościowej. Takim elementem w obszarze chemii 

profesjonalnej jest niewątpliwie wysoka jakość. 

Produkty myjące, które działają niezawodnie, to brak 

niepewności związany z potencjalnym niewykona-

niem usługi w wyniku użycia nieskutecznej chemii, 

a co za tym idzie – oszczędność czasu, czyli kosztu 

pracy, stanowiącego wiodącą część całości usługi. 

Ponadto nie bez znaczenia pozostaje innowacyj-

ność produktu chemicznego. W ofercie firm znaleźć 

można produkty do czyszczenia bieżącego odkła-

dające w czasie konieczność gruntownego mycia, 

Źródło: RR Naprawa Posadzek Przemyslowych

tel. 502 97 45 46
biuro@mycieposadzek.pl    www.mycieposadzek.pl

Posadzki przemysłowe: czyszczenie, renowacja

https://abcsprzatania.pl/
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zapobiegają zniszczeniom i szkodom materiałów, czy 

też produkty do punktowej renowacji zabrudzonych 

powierzchni. Warto więc patrzeć na temat utrzyma-

nia posadzek na różnych obiektach globalnie i sięgać 

po nowoczesne rozwiązania.

Maty i wykładziny przemysłowe
W wielu zakładach stosowane są maty i ich większy 

odpowiednik – wykładziny, które wpływają na 

poprawę warunków BHP, działają antyzmęczeniowo, 

a także stanowią dobrą ochronę dla posadzek. Oka-

zuje się nawet, że w przypadku mat podbitych gumą, 

czyszczenie ukrytej pod nimi nawierzchni zwykle nie 

jest konieczne. Z kolei produkty niegumowane, na-

leży co pewien czas zdejmować i odkurzać podłogę. 

Najlepiej nadają się do tego zamiatarki, automaty 

szorująco-zbierające, bądź odkurzacze przemysłowe 

przystosowane do pracy na sucho oraz mokro.

A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o czyszczenie 

samych mat i wykładzin? – Kluczem do utrzymania ich 

w dobrym stanie jest regularność – tłumaczy Agata Du-

sza, Specjalista ds. Obsługi Kontrahentów w firmie 

COBA Europe. – Korzystanie z mat to doskonały sposób 

na czyszczenie zarówno obuwia pracowników, jak 

i stanowiska pracy, co pozwala na zachowanie czystości 

wewnątrz całego obiektu. Trzeba jednak pamiętać, że 

maty czyszcząc same się brudzą. Oznacza to, że należy 

bardzo dbać o ich stan i regularnie je czyścić, jeśli mają 

być efektywne i służyć jak najdłużej. Maty najlepiej czy-

ścić codziennie, na zakończenie dnia, kiedy obiekt jest za-

mykany i zanika w nim ruch. W większości przypadków 

maty są luźno kładzione, co umożliwia ich podnoszenie 

i przenoszenie z miejsca na miejsce. Tym sposobem łatwo 

jest zadbać również o czystość pod matą. 

Sposoby czyszczenia mat można podzielić na 

cztery grupy, w zależności od tego w jakim znajdują 

się one środowisku:

• środowisko suche – należy użyć zmiotki lub mopa, 

aby wytrzeć wierzchnią warstwę mat, można rów-

nież je odkurzyć i przetrzeć wilgotną szmatką,

• środowisko mokre – należy umyć maty wężem 

ciśnieniowym, dla osiągnięcia lepszych rezulta-

tów oraz w celu usunięcia bardziej uciążliwych 

zanieczyszczeń można skorzystać z łagodnego 

detergentu (pH 4.0–9.0),

• środowisko zaolejeone – maty należy myć wężem 

ciśnieniowym z użyciem detergentu,

• maty biurowe/wycieraczki – można je odkurzyć, 

a w razie silnego zabrudzenia wskazane jest 

umycie za pomocą wysokociśnieniowej myjki lub 

wypranie w pralce.

– Warto pamiętać, iż producenci elastycznych wykła-

dzin PVC zalecają, by nowo położoną wykładzinę, przed 

rozpoczęciem użytkowania, zabezpieczyć  dedykowanym 

środkiem do konserwacji wykładzin PVC – mówi Daniel 

Beldzik, Specjalista Technolog, Dział Badań i Rozwo-

ju Dywizji Wykładzin w firmie Lentex. – Dotyczy to 

w szczególności wykładzin instalowanych w obiektach 

użyteczności publicznej, gdzie często staje się to wy-

mogiem związanym z gwarancją. Takie zabezpieczenie 

sprawia, że zostaje ona odcięta od zewnętrznych czynni-

ków mogących negatywnie wpłynąć na jej powierzchnię, 

a dodatkowo ułatwiają późniejsze czyszczenie. Obecnie 

wiele sklepów posiada w ofercie wykładziny PVC, które 

są już zabezpieczone odpowiednią warstwą ochronną. 

Wykładzina musi być montowana na powierzchniach 

równych, poziomych, bez pęknięć, niepylących, suchych, 

czystych oraz wytrzymałych i odpornych na naciski 

podczas eksploatacji. W przeciwnym razie wszelkie 

nierówności bądź zanieczyszczenia znajdujące się pod 

wykładziną po pewnym czasie będą zauważalne na jej 

powierzchni w postaci wgnieceń (szczeliny, pęknięcia, 

ubytki w posadzce), bądź uwypukleń (piasek, drobne 

kamienie, inne zanieczyszczenia). 

Maty i wykładziny robione są więc z PVC, poliure-

tanu, polietylenu, ale bardzo dużą grupę stanowią wy-

roby z różnych rodzajów gumy. Jak twierdzi Andrzej 

Czerwiński Gł. Specjalista ds. Mieszanek Gumowych 

i Wyrobów Gumowych w firmie Stomil Bydgoszcz pły-

ty i wykładziny gumowe nie wymagają specjalnych środ-

ków czyszczących.  Do konserwacji małych powierzchni 

wystarczy zwykła miotła (zmiotka) o długim miękkim 

włosiu oraz roztwór wodny ogólnie dostępnego detergentu 

(np. szare mydło, płyn do mycia podłóg). Należy unikać 

środków powodujących obfite pienienie. W pierwszej kolej-

ności trzeba usunąć piasek i inne zanieczyszczenia stałe, 

dopiero potem myć roztworem czyszczącym, w końcu 

starannie wysuszyć. Niezachowanie tej kolejności może 

spowodować zarysowanie powierzchni lub widoczne 

zacieki po źle usuniętym środku czyszczącym. 

Przy konserwacji dużych mocno zabrudzonych 

powierzchni pomocny będzie odkurzacz przemysłowy 

i myjka ciśnieniowa (np. Kärcher). Czyszczenie i konser-

wację należy przeprowadzać regularnie. Nie dopuszczać 

do utrwalania brudu na powierzchni. Szczególnie istotne 

jest to przy kolorowych płytach i wykładzinach o wy-

pukłej fakturze powierzchni. Zaniedbane miejsca mogą 

pozostawić trwały ślad nawet po późniejszym staran-

nym wyczyszczeniu.

Źródło: Coba
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HAKO POLSKA Sp. z o.o.
30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
tel.: +48 12 622 17 00
fax: +48 12 622 16 22
dok@hako.pl

Niezawodne technologie 
na każdą powierzchnię

Maszyny 
do każdego rodzaju posadzek.

Dobór technologii 
do potrzeb klienta.

Oszczędne 
i dopasowane rozwiązania.

Atrakcyjne warunki 
zakupu i wynajmu.

www.hako.pl
www.hako-outdoor.pl 

www.hako-uzywane.pl
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Biorąc pod uwagę, że 

głównym zdaniem mat jest 

pochłanianie nanoszonego 

brudu, każda z nich ma 

swoją określoną chłonność. 

Po przekroczeniu pewne-

go poziomu zabrudzenia 

produkt przestaje spełniać 

swoją rolę. Im bardziej dba się o czystość 

maty, tym dłużej może dobrze służyć, ale 

jej wytrzymałość zależy też od klasy i rodzaju 

wykładziny. Wszystkie maty przemysłowe powinno 

się co pewien czas wymieniać. 

Jeśli chodzi o maty i wykładziny przemysłowe 

czynności konserwacyjne nie są skomplikowane 

i można je wykonywać we własnym zakresie, bez 

udziału specjalistycznych firm

Samodzielnie czy zdać się na fachowców?
W przypadku zakładu wymagającego regularnego 

sprzątania najlepiej wyposażyć się we własne pro-

fesjonalne urządzenia czyszczące oraz przeszkolić 

pracowników w zakresie wydajnego ich używania. 

Czy oznacza to, że ekipa zajmująca się utrzymaniem 

czystości ma być odpowiedzialna za wykonywanie 

wszelkich czynności związanych z czyszczeniem po-

sadzek oraz, że wszystkie decyzje powinny być podej-

mowane samodzielnie przez jej szefa? Wyżej była już 

mowa o tym, że w sprawach doboru sprzętu, maszyn 

i środków chemicznych najlepiej zdać się na wiedzę 

wyspecjalizowanych firm, które mogą profesjonalnie 

oraz całościowo zaopatrzyć przedsiębiorstwo w po-

trzebne narzędzia. Jak mówi Patrycja Działoszewska-

-Zaryńska z UKF: – Firmy takie oprócz sprzedaży np. 

maszyny czyszczącej mogą przekazać klientom wiedzę 

w zakresie jej użytkowania, organizując system szkoleń 

dla pracowników oraz dobierając niezbędne środki 

chemiczne bezpieczne dla urządzenia, a jednocześnie 

wystarczająco skuteczne w danym przypadku. 

Firmy te mogą również udostępnić nowe techno-

logie. Istnieją na rynku przedsiębiorstwa, które wraz 

z maszyną sprzątającą oferują system do zdalnego 

zarządzania. Jedną z głównych zalet tych nowocze-

snych technologii jest możliwość obniżenia kosztów.

– Naszym klientom oferujemy moduł do zarządzania 

maszynami czyszczącymi, umożliwiając korzystanie 

z systemu monitorowania jakości i czasu ich pracy, cykli 

ładowania baterii w urządzeniu lub jego lokalizacji, to 

wszystko jest możliwe dzięki zamieszczeniu w maszy-

nie specjalnego modułu EBKF. Jest to szczególnie istotne 

jeśli posiadamy wiele urządzeń, którymi chcielibyśmy 

zarządzać zdalnie za pomocą telefonu lub komputera – 

zapewnia Przemysław Krzywania z EBKF.

Paweł Szewczyk dodaje, iż taki pakiet usług typu 

"total service" stanowi odpowiedź na oczekiwania 

klientów, którzy coraz częściej oczekują wsparcia na 

każdym etapie. Dlatego producenci maszyn tworzą 

zestawy usług, w których zakres wchodzi profesjonalne 

doradztwo przy wyborze odpowiedniego urządzenia 

sprzątającego, udostępnienie nowoczesnych systemów 

zarządzania flotą maszynową, całodobowa pomoc 

i serwis w razie problemów z urządzeniem. Korzystając 

z takiej opcji można mieć pewność, że pracownicy 

będą dobrze przygotowani do codziennego dbania 

o czystość posadzek. Jeśli jednak brakuje osób, które 

mogłyby wejść w skład wyszkolonej ekipy sprząta-

jącej, wówczas warto zatrudnić wykwalifikowaną 

firmę posiadającą niezbędne doświadczenie oraz 

sprzęt. W przypadku bieżącego czyszczenia i mycia 

posadzek wiele zależy od tego, jakie rozwiązanie 

jest dla danego przedsiębiorstwa najwygodniejsze. 

Natomiast – jak radzi Krzysztof Bajer – doczyszczanie, 

czyli okresowe dokładne czyszczenie nawierzchni, należy 

zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Dlaczego? 

Między innymi dlatego, iż jej wizytę można traktować 

jako rodzaj audytu czystości i stanu posadzki – na ile 

dobrze dbają o nią na co dzień pracownicy. Oczywiście 

chodzi również o to, że specjaliści dysponują fa-

chową wiedzą oraz zapewniają konkretne maszyny 

i metody, zdejmując z przedsiębiorstwa ciężar zagłę-

biania się w technologiczne zawiłości.  

Bez względu na to czy opisywane tu czynności 

wykonywane są samodzielnie, czy też korzysta się 

z usług firmy zewnętrznej, istotna jest regularność 

i dokładność. – Jeśli ich zabraknie należy liczyć się 

z nadmiernym ścieraniem posadzki, a także z wnika-

niem brudu w jej strukturę. Prowadzi to do szybszej 

degradacji nawierzchni oraz konieczności wykonywania 

kosztownych zabiegów regeneracyjnych – przestrzega 

Jakub Danek. 

Właściwa dbałość o utrzymanie czystości posa-

dzek betonowych, żywicznych czy mat, jest bardzo 

istotna, i dotyczy to wszelkiego rodzaju obiektów, 

w tym przemysłowych. Zabiegi polegające na czysz-

czeniu, myciu oraz konserwacji nawierzchni mają na 

celu przede wszystkim zabezpieczenie jej przed zbyt 

szybkich zużyciem w trakcie eksploatacji. Jednakże 

jak podsumowuje Mateusz Stachowicz, pracow-

nik ds. komunikacji marketingowej i PR w firmie 

Kärcher: – Jest wiele powodów, dla których warto dbać 

o czystość w budynkach czy na terenach zewnętrznych, 

mianowicie zapobieganie wypadkom, wygląd budynku, 

pierwsze wrażenie, wysoki standard higieny oraz wartość 

nieruchomości i całego wyposażenia, którą utrzymujemy 

dzięki systematycznemu pilnowaniu porządku i czystości. 

Na co należy ukierunkować firmy zarządzające obiektami 

i firmy sprzątające, aby we właściwy sposób dbały o czy-

stość? W pierwszej kolejności trzeba zadać sobie pytanie 

jakiego rodzaju oraz wielkości powierzchnie zazwyczaj 

wymagają czyszczenia i porządków. W sytuacji kiedy 

do wysprzątania są duże obiekty, ważne by porządki 

postępowały szybko i dokładnie, oraz koszty eksploatacji 

były współmierne do efektów czyszczenia. Aby podołać 

wyzwaniom jakie stoją przed firmami zarządzającymi 

i sprzątającymi, warto zdecydować się na urządzenia 

czyszczące, które zautomatyzują proces czyszczenia, 

przyspieszą go, zapewnią doskonały efekt końcowy oraz 

zminimalizują koszty eksploatacji. 

Źródło: Stomil
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