ОДРАЗУ ПІСЛЯ УСТАНОВКИ ПІДЛОГИ
Вінілові підлоги Quick-Step Livyn є готовими до використання і не потребують додаткової обробки поверхні.
У випадку, якщо ваша підлога приклеюється до основи, тоді, вам потрібно врахувати час на висихання клею. Будь ласка, використовуйте рекомендований клей Quick-Step Livyn і ретельно дотримуйтеся
інструкцій. Якщо ваша підлога встановлюється без підкладки, тоді по ній одразу можна ходити.
Приберіть все будівельне сміття з підлоги, пропилососіть, і потім, протріть її вологою шваброю з мікроволокон. Використовуйте лише воду до тих пір, поки вона не стане чистою, і на поверхні підлоги не
залишиться бруду. Залишки клею, штукатурки і фарби слід відразу стерти ганчіркою. Більшість залишків
можна очистити водою або звичайним засобом для очищення вінілових поверхонь.

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Очистіть все будівельне сміття за допомогою пилососу або щітки для підмітання. Після цього, помийте
підлогу рекомендованим засобом Quick-Step Livyn,
розбавленим у воді. Використайте кришку від пляшки
для того, щоб відміряти два ковпаки засобу для чистки.
Вилийте їх у відро теплої води.
2. Протріть підлогу вологою, неворсистою ганчіркою
або шваброю, яку попередньо було занурено у воду із
засобом для миття.
3. Витріть підлогу сухою ганчіркою, поки на ній не буде
помітно вологи.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
В ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
Потертості:
Причина: Чорні смуги, як правило, залишаються від предметів з твердим,
гумовим покриттям.
Вирішення: Чорні сліди можна легко стерти за допомогою засобу QuickStep Livyn та губки.
Подряпини:
Причина: Подряпини можуть з’явитись через надмірну кількість піску та/або
бруду на підлозі.
Вирішення: Використовуйте спеціальний вхідний килимок для уникнення
цієї проблеми. Замітайте підлогу щоденно, якщо багато піску чи бруду
приноситься до кімнати. Використання миючого засобу Quick-Step Livyn
допоможе зробити мікро-подряпини менш помітними. Глибокі подряпини
можна заповнити воском за допомогою спеціального інструменту. Для
отримання детальнішої інформації по використанню цього інструменту,
зверніться, будь ласка, до технічного відділу.
Поганий зовнішній вигляд:
Причина: Підлога може втратити гарний зовнішній вигляд, якщо шари
засобів для очищення були нанесені нерівномірно. Це відбувається
через нагромадження шарів бруду.
Вирішення: Цю проблему легко вирішити за допомогою засобу для
вінілових поверхонь Quick-Step Livyn Clean. Для отримання детальнішої
інформації про те, як позбутись шарів бруду, будь ласка, зверніться до
технічного відділу.

Западини
Причина: Важкі предмети з гострими кутами можуть залишати западини
на поверхні вашої підлоги.
Вирішення: Подібні заглиблення можна заповнити воском за допомогою
спеціального інструменту. Для отримання детальнішої інформації по
використанню цього інструменту, зверніться, будь ласка, до технічного
відділу.
Плями
Причина: Виникнення стійких забруднень є дуже малоймовірним на
вініловій підлозі Quick-Step Livyn. Плями можуть виникати, якщо на
підлозі тривалий час знаходяться речі з вмістом сильнодіючих хімічних
речовин.
Вирішення: Зітріть плями якомога швидше. Якщо пролиті речовини
залишаються на підлозі тривалий час, тоді існує більша ймовірність
виникнення незворотних забруднень. Стійких плям можна позбутися за
допомогою миючого засобу для вінілових поверхонь Quick-Step Livyn
або ж розбавленим ацетоном.
Якщо ви намагаєтесь вирішити проблему з підлогою засобами
для очищення та дотримуєтесь наданих інструкцій, і вам
не вдається позбутися пошкоджень підлоги, зверніться за
допомогою до відділу технічної підтримки.

ЗРУЧНІ ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ
ПОРАДА 1: Наявність піску або пересування важких меблів може
спричинити виникнення подряпин на вашій підлозі. Для уникнення
таких явищ слід дотримуватись запобіжних заходів. Завжди
піднімайте меблі при пересуванні, користуйтеся килимком при вході
до будинку і стеліть їх під офісні крісла, а також підкладайте повсть
під меблі.
ПОРАДА 2: Стеліть якісні килимки на всіх входах з двору, щоб
уникнути виникнення подряпин на підлозі. Для збереження їх
ефективності переконайтесь, що вони достатньо великі і їх регулярно
чистять.

ПОРАДА 3 Завжди дотримуйтесь інструкцій, описаних на миючому
засобі. Рекомендовано використовувати миючий засіб для вінілових
поверхонь Quick-Step Livyn, оскільки інші засоби можуть пошкодити
поверхню вашої підлоги. Не використовуйте мило, сильнодіючі або
абразивні миючі засоби, або засоби з вмістом олій чи воску.
ПОРАДА 4: Зверніть увагу, що мокра підлога є небезпечною.
Встановлюйте таблички з попередженням про мокру підлогу і
завжди чекайте поки поверхня повністю висохне.

Контактні дані служби технічної підтримки
technical.services@unilin.com
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