Întreținerea contează
Cum să păstrați aspectul impecabil al pardoselii
dumneavoastră laminate

De ce să folosiți
produsele Quick-Step
pentru întreținere?
1.
Curățarea pardoselii dumneavoastră folosind produsele Quick-Step este ușoară și eficientă.

2.
Protejați aspectul natural al pardoselii dumneavoastră. Cu ajutorul produselor de întreținere
Quick-Step evitați acumularea murdăriei, iar depunerile neigienice sunt îndepărtate într-o
secundă.

3.
Utilizând produse de întreținere Quick-Step, sporiți garanția pardoselii dumneavoastră!

4.
Produsele sunt dezvoltate și testate special pentru pardoselile laminate Quick-Step, astfel încât să
puteți fi sigur că oferiți pardoselii dumneavoastră întreținerea adecvată.
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Pardoseala din laminat Quick-Step are o suprafață etanșă, aspect care împiedică acumularea
bacteriilor pe aceasta. Astfel, pardoseala este foarte igienică și ușor de curățat!
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GAMA DE PRODUSE DE ÎNTREȚINERE QUICK-STEP

Produs de curățare 1 L sau 2,5 L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Trusă de curățare
QSSPRAYKIT

Acest produs de curățare a fost dezvoltat special
pentru pardoselile Quick-Step. Curăță temeinic
suprafața plăcilor și protejează aspectul original al
acestora, prelungind la maximum impresia de
„pardoseală nouă”.

Trusa de curățare este alcătuită dintr-un suport
pentru mop cu rezervor de apă reîncărcabil și mâner
usor de folosit pentru umezirea și curățarea ușoară a
pardoselii dumneavoastră. De asemenea, include și
un mop cu microfibră care poate fi spălat și 1 L de
produs de curățare Quick-Step Cleaning. Acum vă
puteți curăța pardoseala în mod rapid și durabil!

Mop de curățare
QSSPRAYMOP

Trusă de reparații
QSREPAIR

Un mop rezistent, cu microfibră, care poate fi spălat la
mașină la temperaturi de până la 60 °C. Acest mop este
compatibil cu setul de curățare Quick-Step Cleaning.

Cu ajutorul trusei puteți repara cu ușurință urmele
minore de uzură și puteți reda culoarea originală a
pardoselii în acele zone. Pentru instrucțiuni detaliate
pas cu pas, accesați quickstep.com.

Produsele de curățare Quick-Step Cleaning sunt disponibile la furnizorul local sau online pe quickstep.com.
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Acel moment magic
Prima curățare după montaj

Când cumpărați o pardoseală Quick-Step, toate detaliile sunt deja aranjate.
Nu necesită straturi suplimentare de finisare sau de protecție! Totuși, după
ce ați terminat cu montajul, s-ar putea să doriți să scăpați de praf și să vă
bucurați de pardoseala dumneavoastră nou-nouță în toată splendoarea ei.

Prima curățare temeinică
după montarea pardoselii:
1.
Îndepărtați murdăria de mari dimensiuni cu o mătură moale și un
făraș.
2.
Aspirați bine pardoseala sau ștergeți-o cu o lavetă uscată cu
microfibră Quick-Step. Asigurați-vă că aspiratorul dumneavoastră
este echipat cu roți care nu zgârie pardoseala și cu o perie
specială pentru parchet.
3.
Îndepărtați murdăria persistentă, conform instrucțiunilor din ghidul
de îndepărtare a murdăriei, disponibile la pagina 7.
4.
Curățați pardoseala cu un mop de curățare Quick-Step Cleaning
ușor umezit, conform descrierii din pagina următoare.
5.
Bucurați-vă de pardoseala dumneavoastră nou-nouț și curată.
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Rutina de înfrumusețare
a pardoselii laminate
Quick-Step
Instrucțiuni de curățare pentru pardoseala laminată

5 YEAR
WET WARRANTY

10 YEAR
WET WARRANTY

Pardoselile laminate Quick-Step cu tehnologia HydroSeal și 5 ani garanție împotriva umezelii
(modelele Eligna, Classic, Creo și Impressive Patterns) prezintă un strat hidrofug care
împiedică pătrunderea apei în canelurile pardoselii. Asta înseamnă că le veți putea curăța
fără griji folosind apă! Asigurați-vă că eliminați orice urmă de apă într-un interval de 12 ore.
Pardoselile laminate Quick-Step cu tehnologia HydroSeal și 10 ani garanție împotriva umezelii
(modelele Majestic, Capture, Impressive (Ultra) și Muse) prezintă 4 caneluri autentice. Acestea sunt
pardoselile noastre cu cel mai mare grad de rezistență la apă, deoarece prezintă o canelură
presată pe toate cele patru laturi ale placii. Acest lucru oferă cea mai bună protecție posibilă
împotriva apei, însă asigurați-vă că înlăturați urmele de apă în 24 de ore!

Curățare săptămânală: uscată

Curățare lunară: pentru parchetul laminat Quick-Step rezistent la apă

Pentru întreținerea regulată, vă recomandăm să folosiți un aspirator sau un mop uscat Quick-Step
o dată pe săptămână. Fibrele sale speciale au o capacitate mare de absorbție a murdăriei.

1.
Aspirați sau ștergeți bine pardoseala. Asigurați-vă că aspiratorul dumneavoastră este echipat cu roți
care nu zgârie pardoseala și cu o perie specială pentru parchet.

Curățare lunară: ușor umedă

O dată sau de două ori pe lună, în funcție de cât de des este folosită pardoseala și cât de mult se
murdărește, vă recomandăm o sesiune de curățare mai temeinică, cu un mop umed cu microfibră.
Aveți grijă să nu folosiți prea multă apă: este inutilă și vă poate deteriora pardoseala.
1.
Aspirați sau spălați bine pardoseala folosind mopul pentru a vă asigura că ați înlăturat tot praful.
Asigurați-vă că aspiratorul dumneavoastră este echipat cu roți care nu zgârie pardoseala și cu o perie
specială pentru parchet.
2.
Umpleți recipientul din setul de curățare Quick-Step Cleaning cu apă și cu o cantitate mică (+/- 3 ml)
de produs Quick-Step Cleaning. Umpleți o altă găleată cu apă curată pentru a clăti mopul.
3.
Trageți maneta pentru a umezi pardoseala și începeți să dați cu mopul. Clătiți mopul în găleata cu apă
curată și stoarceți-l bine. După aceea, ștergeți pardoseala din nou, până când este complet uscată.

2.
Umpleți recipientul din setul de curățare Quick-Step Cleaning cu apă și cu o cantitate mică (+/- 3 ml)
de produs Quick-Step Cleaning. Umpleți o altă găleată cu apă curată pentru a clăti mopul.
3.
Începeți să spălați folosind mopul. Clătiți mopul în găleata care conține apă curată și dați din nou cu
mopul. Lăsați pardoseala să se zvânte.

Este permisă utilizarea aparatului de curățat cu abur!
De asemenea, pardoselile laminate Quick-Step cu 10 ani garanție împotriva umezelii pot fi curățate folosind
un aparat de curățat cu abur, dacă îi aplicați o lavetă adecvată, care să acopere orificiile pentru abur ale
aparatului, pentru a evita contactul direct cu pardoseala dumneavoastră. Laveta asigură distribuirea
uniformă a căldurii și a aburului, evitând formarea condensului pe pardoseală. Asigurați-vă că îl utilizați
întotdeauna la putere redusă. Curățați în direcția lungimii plăcilor și nu țineți dispozitivul prea mult în același
loc. Consultați instrucțiunile producătorului aparatului de curățat cu abur pentru informații detaliate. Pentru
toate celelalte pardoseli laminate Quick-Step, nu recomandăm utilizarea unui aparat de curățat cu abur.
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Nicio pată nu este
prea puternică

TIPUL DE MURDĂRIE

CUM ÎNDEPĂRTAȚI PETELE?

Petele locale

Aplicați produsul de curățare Quick-Step Cleaning direct pe pată. Lăsați-l câteva minute
să acționeze și să înmoaie pată. Utilizați o lavetă curată*, umezită cu apă călduță pentru
a îndepărta pata. Repetați procesul dacă este necesar.

Ghidul de îndepărtare a murdăriei
de la Quick-Step

Ciocolată, grăsime,
suc de fructe, băuturi, vin

Îndepărtați petele cât mai repede posibil cu o lavetă umedă*.
Utilizați produsul de curățare Quick-Step Cleaning diluat în apă călduță.

Urme de cauciuc

Ștergeți petele cu o lavetă uscată*, apoi utilizați produsul de curățare Quick-Step
Cleaning, dacă este necesar.

Fluide corporale (sânge, urină...)

Îndepărtați petele cu o lavetă umedă* cât mai repede posibil. Dacă pata s-a uscat: frecați
ferm cu o lavetă uscată* sau una care a fost ușor umezită cu produsul de curățare
Quick-Step Cleaning.

Lac de unghii, lac de pantofi,
ruj, gudron etc.

Îndepărtați cât mai repede posibil cu o lavetă uscată* sau una care este ușor umezită cu
produsul de curățare Quick-Step Cleaning. Dacă este nevoie: utilizați alcool metilic,
acetonă sau solvent de uz casnic. Testați mai întâi pe o zonă mică.

Urme de noroi, o scurgere sau o tăietură mai zdravănă, viața include și
astfel de accidente, iar pardoseala dumneavoastră laminată este
martoră. Dar nu intrați în panică: de obicei, aceste pete pot fi curățate!
Cu toate acestea, fiecare tip de pată va necesita o abordare diferită. De
aceea am creat acest ghid util pentru dumneavoastră.

Ceară de lumânare și gumă de mestecat Lăsați-le să se întărească, apoi răzuiți zona delicat.
Pardoseală cu aspect tocit

Utilizați produsul de curățare Quick-Step Cleaning conform indicațiilor de la pagina 3.

Reziduuri grase

Pentru a îndepărta această peliculă, secționați pardoseala în zone mici (10 - 15 m2) și
acționați pe rând asupra acestora, iar apoi înmuiați suprafața cu un mop umed. Puneți
produsul concentrat Quick-Step Cleaning într-o sticlă cu pulverizator și pulverizați de 4-5
ori pe metru pătrat pe zona umedă. Așteptați 1 minut și ștergeți pardoseala cu o lavetă
umedă*. Apoi uscați pardoseala cu un mop uscat. Dacă este necesar, repetați acești
pași până când reușiți să îndepărtați murdăria sau pelicula grasă. Ștergeți întotdeauna
după aceea.

Scobituri sau zgârieturi adânci

Utilizați trusa de reparații Quick-Step. Această trusă include un cuțit cu funcție de topire,
dischete de șlefuit și 7 blocuri de ceară, garantând o reparație invizibilă a pardoselii.
Consultați site-ul nostru web quickstep.com pentru matricea combinației de culori și
instrucțiunile trusei de reparații.

* Vă sfătuim să folosiți o lavetă albă, din bumbac.
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Sfaturi și ponturi
1.
Nisip, pietre, mobilier... sunt o mulțime de moduri în
care vă puteți zgâria pardoseala. Asigurați-vă că
luați câteva măsuri de precauție: ridicați mobila în loc
să o târâți, puneți tampoane din pâslă sub picioarele
pieselor de mobilier, folosiți scaune de birou cu roți
moi și un covoraș adecvat sub birou și asigurați-vă că
aspiratorul dumneavoastră dispune de roți moi și o
perie specială pentru parchet.

2.
Așezați un preș de ușă la intrarea în încăperile cu
acces din exterior, pentru a reduce nevoia de
curățare a pardoselii și pentru a o proteja. Asigurați-vă
că acesta este suficient de mare și că este curățat în
mod regulat. Preșul de ușă Quick-Step este o alegere
excelentă, deoarece prezintă mai multe texturi, pentru
a înlătura diferite tipuri de murdărie.

3.
Vă sfătuim să alegeți produsele recomandate de
Quick-Step: deoarece acestea sunt concepute pentru
a se adapta perfect nevoilor pardoselilor noastre din
laminat Quick-Step.

5.
Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe
produsele dumneavoastră de întreținere. Folosirea
excesivă a produsului de curățare poate duce la
acumularea reziduurilor grase pe partea superioară a
pardoselii.

6.
Nu folosiți lavete de unică folosință impregnate. De
obicei, acestea conțin produse uleioase care atrag
praful și vă pot păta pardoseala.

7.
Ștergeți pardoselile sau plăcile de pardoseală pe
lungime pentru a evita apariția dungilor la uscare.

4.
Nu utilizați niciodată detergenți naturali pe bază de
săpun. Aceștia vor lăsa o peliculă lipicioasă la
suprafață, care va colecta praf și murdărie și vă va fi
mai dificil să le îndepărtați ulterior. Același lucru se
aplică și pentru agenții de curățare care conțin
particule abrazive, aceștia pot să mătuiască suprafața
pardoselii.

Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate de Quick-Step poate duce la deteriorarea pardoselii Quick-Step. În acest caz, nu se va aplica garanția oferită de Quick-Step. Prin urmare, vă recomandăm să utilizați doar accesorii
Quick-Step, deoarece acestea au fost special concepute și testate pentru utilizarea pe panourile de pardoseală Quick-Step. Quick-Step este un produs de calitate creat de UNILIN BV, Divizia Pardoseli, Belgia.
Coverphoto SIG4757. Ne rezervăm dreptul de a aduce orice modificări specificațiilor de producție care pot apărea. Cuprins 2015 UNILIN BV, divizia Pardoseli. Toate drepturile sunt rezervate. Conținutul acestei broșuri nu poate fi reprodus,
integral sau parțial, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea editorului. Quick-Step este un produs de calitate creat de UNILIN BV, Divizia Pardoseli, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgia, Europa. 022 1278 01

