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INSTRUKCJA MYCIA, KONSERWACJI ORAZ EKSPLOATACJI
WYROBÓW Z TERRAZZO
Producent: „Zagórski Terrazzo” Monika Zagórska 09-300 Żuromin ul.Wierzbowa 10
1. Typ wyrobu: okładziny schodowe, płytki terrazzo.
2. Kolor i rodzaj wyrobów: zgodny z zamówieniem
3. Konserwacja:
Zaleca się mycie powierzchni zabudowanych wyrobami z terrazzo z częstotliwością zależną
od intensywności użytkowania, przy czym nie rzadziej niż 6 razy w roku. Rzeczywistą
częstotliwość czynności pielęgnacyjno - konserwujących należy wyznaczyć drogą
obserwacji stanu zanieczyszczenia okładzin i w zależności od ich intensywności
podejmować prace prowadzące do ich usunięcia. Do mycia należy używać środków
myjących przeznaczonych do powierzchni z lastrico lub kamienia naturalnego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków przeznaczonych do mycia,
dezynfekcji i odplamiania powierzchni podłóg np. w pomieszczeniach sanitarnych (np.
Domestos) ponieważ w ich składzie są składniki rozpuszczające cement i w efekcie
powodujące uszkodzenie powierzchni terrazzo. Przed użyciem nowego środka wskazane jest
wykonanie próby na mało widocznym fragmencie okładziny. Zagórski Terrazzo może
dostarczyć element, który służyć będzie konserwatorowi do dokonywania prób działania
preparatów myjących. W trakcie mycia okładziny należy spłukiwać często zmienianą wodą.
Zaleca się kolejność czyszczenia od góry do dołu biegu schodowego.
4. Przeglądy: Dla wyrobów terrazzo nie stosuje się przeglądów okresowych, nie mniej jednak
w przypadku zauważenia uszkodzeń powierzchni (rysy, pęknięcia, wykruszenia, ubytki
spoin), należy niezwłocznie powiadomić Zagórski Terrazzo o tym fakcie, aby podjąć
odpowiednie w uznaniu Zagórski Terrazzo środki zapobiegające powiększaniu się
nieprawidłowości
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5. Eksploatacja:
•

•

Zamawiający, pod rygorem utraty uprawnień w gwarancji zobowiązany jest po dokonaniu
montażu wyrobów z terrazzo do ich impregnacji środkami chemicznymi zabezpieczającymi
Towary przed szkodliwym wpływem środowiska zgodnie z instrukcją producenta środka
chemicznego, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Wyroby terrazzo zaimpregnowane środkami
chemicznymi zabezpieczającymi Towary przed szkodliwym wpływem środowiska są odporne
na czynniki jakie mogą wystąpić w trakcie normalnego użytkowania. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt iż jest to wyrób kruchy a więc należy unikać punktowych uderzeń (np. podczas
ciągnięcia ciężkich przedmiotów po schodach, jak też stawiania na okładzinach ciężkich
przedmiotów wywierających znaczny nacisk na małej powierzchni (np. statyw fotograficzny z
nogami zakończonymi kolcami). W przypadku konieczności ustawiania na okładzinach lub
transportu po nich przedmiotów mogących wywrzeć takie działanie, zalecane jest
zabezpieczenie okładzin kartonami, płytą pilśniową oraz folią.
Zwracamy uwagę na konieczność ostrzegania użytkowników biegów schodowych w okresie
zimowym w przypadku gołoledzi. Gołoledź jest to osad w postaci gładkiej, równej,
przezroczystej warstwy lodu, pokrywającej podłoże. Powstaje wtedy, gdy deszcz (lub mgła)
opada na podłoże o temperaturze niższej od zera. Do gołoledzi najczęściej dochodzi wtedy, gdy
po mroźnej i suchej pogodzie przychodzi ocieplenie, przynoszące również opady lub
zamarzania cienkiej warstwy wody pokrywającej powierzchnię. Jest to zjawisko bardzo groźne,
zwłaszcza dla użytkowników dróg chodników i powierzchni wykonanych z terrazzo.. Ze
względu na to, że istotnie spada wówczas współczynnik tarcia co w przypadku niezachowania
ostrożności może doprowadzić do przewrócenia się użytkowników. Podobna sytuacja może
wystąpić po pokryciu schodów śniegiem czy lodem. Z powyższego powodu bardzo istotne jest
usuwanie śniegu i lodu ze schodów w okresie zimowym, zalecamy też zaopatrzenie
konserwatora w odpowiednie stojaki ostrzegawcze np. z napisem „uwaga ślisko” i każdorazowe
ich ustawianie w przypadku wystąpienia takich warunków pogodowych. Bardzo ważne jest
regularne zmiatanie śniegu tak, aby nie dopuścić do oblodzenia. Jeśli jednak już do tego
dojdzie, do odladzania okładzin nie należy używać soli tylko piasek lub grys o drobnej frakcji.
Nieprzestrzeganie przez użytkownika wyrobów zaleceń i wskazówek zawartych w
niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji.
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