Porady

PROCES CZYSZCZENIA
MAT DEKONTAMINACYJNYCH DYCEM

• Czysc co najmniej raz dziennie aby zwiekszyc
efektywnosc czyszczenia, za pomoca:
• Vikan squeegee system
• Inspec N10

1.

2.

3.

• Lub uzyj zatwierdzonego przez Dycem srodka czystosci
(skontaktuj sie z namI w celu uzyskania takiej informacji) z
ciepla woda

• Po przeprowadzonym czyszczeniu umyj sprzet
czyszczacy Vikan aby byl gotowy do ponownego
uzytku

• Aby usunac nagromadzone „plamy” zanieczyszczen uzyj
sciereczek nasaczonych alkoholem izopropylowym 70/30

• W miejscach gdzie niezbedna jest sterylizacja za
pomoca detergentow na bazie fenolu lub
wodorotlenkow po ich uzyciu nalezy wyplukac
podloge dycem (woda wedlug instrukcji) Bez tego na

Czysc maty Dycem co najmniej raz
dziennie aby maksymalnie zwiekszyc ich
efektywnosc. Zalecamy do tego uzywanie
srodka Inspec N10 i systemu sciagajacego
Vikan.

Jesli uzywasz Inspec N10 rozpyl detergent
na macie upewniajac sie, ze pokryl on cala
jej powierzchnie. Jesli nie korzystasz z
Inspec N10 uzyj mieszanki zatwierdzonego
srodka czystosci z ciepla woda.

Za pomoca mopa Vikan rozprowadzaj
srodek czyszczacy az zauwazysz, ze
zanieczyszczenia odchodza od mat

podlodze dycem wytworzy sie film, ktory utrudni
dzialanie podlogi Dycem.

• Jesli maty sa bardzo zanieczyszczone prosimy o
kontakt z pracownikami Dycem abysmy mogli
doradzic Panstwu dalsze postepowanie z naszym
produktem

4.

5.

6.

• Nie uzywaj skoncentrowanych wybielaczy, proszkow
scierajacyh lub urzadzen czyszczacych ze sztywnymi
szczotkami. Maszynu polerujace zniszcza
powierzchnie mat skracajac ich zywotnosc

• Jesli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz
zamowic czyszczenie mat Dycem bardzo
prosimy o konakt z:
info@dycem.com www.dycem-cc.com
UK: +44 (0)117 955 9921
USA: 1-800 458 0060
Zacznij od ruchow pionowych (wzdluz maty)
jak pokazano na rysunku

Natsepnie kontynuuj process czyszczenia
ruchami poziomymi (wszerz maty) jak
pokazano na rusynku

Usun nadmiar plynow z maty I zbierz go za
pomoca mopa z mikrofibry lub gabki
systemu Vikan. Jesli zebrany plyn jest
brundy, nalezy powtorzyc caly proces lub
zwiekszyc czestosc mycia mat Dycem

USA (Texas): +1 832 447 1420
Asia: +63 2 807 6422

