Proceduri de intretinere si curatare a podelelor beton design floor.
CURATIREA PODELELOR cu IRSA AQUA CLEANER 5000.
Acest produs este un detergent neutru de curățare a murdăriei de pe suprafața podelei. Aceste operaţiuni de curăţare a podelelor
se fac constant in medie de 2 - 3 ori pe săptămâna, in funcție de traficul existent, prin diluţia a 100 -150 ml Irsa Aqua Cleaner 5000
in 5L apa curata si se aplica (ştergere) pe podea cu ajutorul unui mop cu talpa cu laveta din microfibră sau in cazul suprafeţe mari
se mai utilizează maşina rotativa cu pad verde sau bej si aspirare umeda. Avantajul major al acestui produs este concentraţia mare
de detergent si se pretează la curățarea tuturor podelelor dintr-un spaţiu de locuit: Piatra, Gresie, Faianţa, PVC, Linoleum, Laminat.
Aceasta activitate se face in funcție de trafic după cum urmează :
- spatii cu trafic normal / intens ( case, apartamente, birouri cu trafic usor )

: 1 – 2 ori/săptămâna.

- spatii cu trafic extrem ( magazine, birouri, restaurante, Sali spectacolscoli, hoteluri) : zilnic la sfârșitul fiecărei zile de lucru.

INTRETINERE PERIODICA A PODELELOR CU PRODUS AQUA STAR R9 - MAT si ANTIDERAPANT.
Acest produs reprezintă un strat protector al tratamentului de suprafaţa si un revigorator al suprafeței - aceasta operaţiune se face
o data pe săptămâna in funcţie de trafic prin diluţia a 100 - 200 ml Irsa Aqua Star R9 in 5L apa curata si se aplica pe podea cu
ajutorul unui mop cu talpa având o laveta din microfibră (laveta trebuie stoarsa înainte aplicării soluției de îngrijire a pardoselii,
pentru a evita băltirea apei pe suprafaţă). Irsa Aqua Star R9 se foloseşte in special la întreţinerea sălilor de sport sau in zone cu
cerinţe antialunecare si poate fi folosit si la alte pardoseli precum Piatra, Gresie, Granit, PVC, Linoleum, Laminat. Aceasta activitate
se face in funcție de trafic si modul de întreţinere iniţiala, după cum urmează :
- spatii cu trafic normal / intens (case, apartamente, birouri cu trafic uşor)

: o data la 2 săptămâni.

- spatii cu trafic intens (magazine,birouri, restaurante, săli spectacol, scoli, hoteluri ) : o data/săptămâna.

NOTE IMPORTANTE !!!
- Aplicarea IRSA AQUA STAR R9 se face întotdeauna
după curățarea podelei, în prealabil, cu IRSA AQUA
CLEANER 5000 (in caz contrar există riscul acumulării
mizeriei sub filmul protector de AQUA STAR R9).
- Daca se doreşte obţinerea unei suprafeţe satinate, se
înlocuieşte produsul de întreţinere IRSA AQUA STAR R9
cu produsul IRSA CARE MILK OIL (PFLEGEMILCH). După
curățarea podelei, în prealabil, cu produsul IRSA AQUA
CLEANER 5000 se va aplica produsul IRSA CARE MILK
OIL (PFLEGEMILCH) diluat cca. 200ml in 5L apa curata.

Aplicarea se face cu mopul si laveta din microfibra.
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