Instrucțiuni de curățare și întreținere
pentru toate pardoselile UPM ProFi®
Produsele UPM ProFi au fost
concepute cu suprafețe închise
care oferă rezistență ridicată la
vărsarea de lichide și la pete.
Cu toate acestea, ca în cazul
oricărei pardoseli exterioare, este
nevoie de curățare periodică și
îngrijire corespunzătoare pentru ca
pardoseala să își mențină aspectul
timp de mai mulți ani.

Fără reziduuri
Dacă frunzele și alte reziduuri sunt măturate de pe pardoseală, necesitatea de a spăla pardoseala
este redusă la minimum.
Spălare normală
De regulă este suficient să folosiți apă caldă și să frecați ușor pentru a îndepărta praful și
reziduurile. Puteți adăuga în apă și detergenți de uz casnic obișnuiți, deoarece nu vor deteriora
pardoseala.
Pentru o curățare mai temeinică, este recomandat un aparat de spălare cu presiune. Cel mai
eficient este un jet de stropire îngust. Pentru a nu deteriora suprafața pardoselii, presiunea trebuie
să fie în intervalul din mijloc (nu mai mare de 80 bar), iar duza trebuie ținută la cel puțin 35 cm de
plăci. Temperatura apei nu trebuie să fie mai mare de 40 °C. Pardoseala trebuie să fie stropită mai
întâi cu o soluție de detergent, apoi trebuie frecată ușor și clătită la final cu jet de apă.
Materiale și agenți de curățare
Spălarea cu jet, apă caldă și detergent și periile de duritate medie sunt singurele materiale și
agenți de curățare care trebuie folosiți. Nu trebuie folosiți bureți abrazivi (bureți sau lavete abrazive
de curățat), deoarece vor deteriora suprafața pardoselii.
Petele de ulei și grăsime
Datorită tehnologiei cu suprafață închisă a pardoselilor UPM ProFi, uleiul și grăsimea pot fi curățate
de regulă fără a lăsa pete. Astfel de pete trebuie îndepărtate și suprafața curățată cât mai curând
posibil (ideal în maximum 3 ore) cu apă caldă și detergent. Dacă rămâne o pată de grăsime,
poate fi utilizat un agent de degresare de uz casnic pentru a o îndepărta. Pardoseala trebuie
clătită bine după curățarea cu apă caldă. Dacă aveți un grătar, vă recomandăm să așezați un
covoraș special sub acesta.
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Zgârieturi sau abraziuni ale suprafeței
Plăcile de pardoseală UPM ProFi sunt concepute să reziste la o utilizare normală. Cu toate acestea, pot să
apară semne superficiale și zgârieturi dacă pe pardoseală sunt trase piese de mobilier sau alte obiecte grele.
Acestea nu vor afecta performanța structurală a pardoselii și vor deveni mai puțin vizibile în timp. În cazul
produselor UPM ProFi Lifecycle, aceste zgârieturi pot fi reparate și folosind cu atenție un pistol cu aer cald
(aveți grijă să nu ardeți pardoseala). Nu trebuie să încercați să sablați suprafața pardoselii.
Mucegaiul
Mucegaiul poate să apară în mod natural pe suprafețele umede care conțin materiale provenite de la plante
(frunze, polen, semințe etc.). Mucegaiul se va dezvolta pe pardoselile din lemn netratat sau pardoselile
tradiționale din material compozit care au o suprafață deschisă (dacă nu a fost folosit un produs biocid).
UPM ProFi Deck și Piazza nu conțin produse biocide, dar au o suprafață închisă care minimizează apariția
mucegaiului. UPM ProFi Lifecycle/Vision are o suprafață închisă și un produs biocid slab pentru a împiedica
formarea mucegaiului. Cu toate acestea, este important ca plăcile de pardoseală să fie curățate de frunze și
alte reziduuri din grădină care pot favoriza dezvoltarea mucegaiului. Este necesară, de asemenea, o ventilare
suficientă sub pardoseală pentru a permite uscarea suprafeței. În cazul apariției mucegaiului, pardoseala
trebuie spălată în mod obișnuit, conform indicațiilor de pe pagina anterioară. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să
contactați reprezentantul distribuitorului UPM ProFi.
Gheața și zăpada
Pentru a îndepărta gheața de pe pardoselile UPM ProFi poate fi folosită sare de degivrare, iar pentru
curățarea zăpezii pot fi folosite lopeți din plastic sau lemn. Nu trebuie folosite lopeți metalice, deoarece pot
zgâria suprafața pardoselii.
Petele de rugină/petele persistente
Dacă pe pardoseală rămâne pilitură metalică (de la balustrade din fier sau mobilier de grădină, de exemplu),
pot să apară pete de rugină. Acestea pot fi îndepărtate cu agenți de curățare patentați pentru pardoseli din
material compozit care conțin acid oxalic, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Petele de tanin sau de rugină (Lifecycle)
Ca în cazul multor produse care conțin lemn, petele de tanin pot să apară din cauza unei reacții între fibrele de
lemn de esență tare, umezeală și pilitura de metal (de exemplu, de la balustrade de fier, ambalaje, mobilier de
grădină sau instrumente de construcție). Petele întunecate dispar adesea de la sine în timpul decolorării naturale
a pardoselii (aprox. 12 săptămâni). În mod alternativ, acestea pot fi îndepărtate cu un agent de curățare
patentat care conține acid oxalic, folosit conform instrucțiunilor producătorului. Petele de rugină cauzate de
pilituri de metal care rămân pe pardoseală pot fi eliminate în mod similar.
Marcajele cu cretă
Marcajele de tăiere trebuie făcute numai cu markere care nu sunt rezistente la apă. În mod normal, apa caldă
și detergentul ar trebui să fie suficiente pentru a îndepărta astfel de marcaje.
Semne negre de la cauciuc pe UPM ProFi Deck 150
Pentru a îndepărta semnele negre lăsate de cauciucul încălțămintei sau de ciocane de lemn, vă rugăm să
folosiți o gumă de șters/radieră (precum cele de la creioane).
Vopsea și lac
Pardoseala UPM ProFi este proiectată astfel încât să nu necesite tratarea suplimentară a suprafeței pe
durata de viață. Vopseaua și lacul trebuie evitate, deoarece pot să nu adere bine la suprafață și vor reduce
proprietățile de fricțiune ale pardoselii.
Pentru orice material de curățare folosit, este important să respectați strict instrucțiunile producătorului cu privire
la utilizarea corectă, eventualele măsuri de siguranță și eliminare. Vă recomandăm să testați mai întâi orice
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material de curățare pe o zonă mică a pardoselii, care nu este la vedere. Nu trebuie combinate mai multe
materiale de curățare, iar pardoseala trebuie clătită temeinic după fiecare aplicare.

