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CLAUDICEMENTO MIKROCEMENT  
 
 
Wskazówki dotyczące konserwacji mikrocementu 
 
 
Zaleca się następujące działania w celu zwiększenia i przedłużenia żywotności podłogi / ścian z 
mikrocementu. 

 • Regularne zamiatanie za pomocą antystatycznego mopa przeciwpyłowego usunie szkodliwe cząsteczki i 
ochroni podłogę. Zalecamy użycie wycieraczek zatrzymujących brud przy każdym zewnętrznym wejściu 
oraz, w miarę możliwości, umieszczenie maty po wewnętrznej stronie co pomoże zapobiec przedwczesnemu 
zużyciu i zarysowaniu. 

• Buty na wysokim obcasie, szczególnie znoszone, mogą wgniatać każdą twardą powierzchnię. Należy 
zachować szczególną ostrożność w przypadku butów, które mają odsłonięte obcasy z ostrymi punktami. 

• Zalecamy zamontowanie ochronnych, przezroczystych, winylowych mat na krzesła pod dowolnymi 
krzesłami biurowymi lub kółkami. Unikania używania plastiku lub kółek samonastawnych bezpośrednio 
na powierzchni podłogi. 

• Tam, gdzie zastosowano Protector Dur Matt / Satin, należy nie dopuszczać do tworzenia się wody 
stojącej, nie pozostawiać mokrych mopów na podłodze etc. (nie dotyczy to Protector DUR Epoxy, który 
zapobiega plamom wody w mokrych pomieszczeniach, na blatach kuchennych i obszarach zagrożonych 
wodami stojącymi itp.) 

•Podczas przenoszenia ciężkich mebli lub przedmiotów należy użyć sztywnych arkuszy ochronnych. 
Unikać przesuwania lub przeciągania mebli lub urządzeń po posadzce. 

•Zalecamy regularnie odkurzanie lub zamiatanie podłogi aby usunąć piasek lub przedmioty, które mogą 
porysować powierzchnię podłogi. 

• Zalecamy stosowanie wody i neutralnych mydeł. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących, 
rozpuszczalników, mopów parowych, wełny stalowej ani proszku do szorowania na podłodze i nigdy nie 
woskować ani nie polerować podłogi. Przykłady produktów, które można zastosować na podłodze z 
mikrocementu: 

  Cleaner Pro 1L, wysoce skoncentrowany ekologiczny neutralny środek czyszczący, 
rozcieńczony 1: 200 nie wymaga spłukiwania, 

  HG neutral cleaner for natural stone 5L - neutralny środek czyszczący do kamienia 
naturalnego 5L - neutralny środek do czyszczenia przeznaczony do regularnego, dokładnego, ale 
bezpiecznego  czyszczenia podłóg marmurowych i innych podłóg z kamienia naturalnego,   

lub każdy inny PH neutralny środek czyszczący. 

 
 
 
UWAGA: Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego doświadczania i testów laboratoryjnych. 
Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrola, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu.  


