
MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The cleaning method is basically identical for any type and size of project.

The equipment needed depends on the size of the surface to be cleaned.

whole surface 

Small surfaces (< 50 m
2
)

Use a mop or brush to loosen the dirt. Rinse with plenty of water and remove the dirty water with an adapted vacuum cleaner.

Large surfaces (> 50 m
2
)

Use a floor scrubber-drier machine with vertically rotating brushes. These machines exist in different sizes and cost between 

400 € and 2500 €. They clean and dry the flooring in one single operation with a perfect and quick result.

 Difficult stains? First spray or sprinkle water eventually mixed with non-foaming vinyl cleaner on the surface, and wait for 5   

 minutes before using the scrubber-drier machine and repeat the cleaning operation.

Do not use
- Horizontal rotating brushes. This may not remove the dirt

- Foaming detergent

- Acetone

- Scouring pads

- Temperatures above 100°C for more than 5 minutes

Daily maintenance
2tec2 just needs to be regularly vacuumed like any other carpet. A vacuum cleaner with a vertically rotating brush that loosens the dirt 

and removes it at the same time is a plus.

Periodic deep cleaning
Depending on the level of traffic, 2tec2 may need a deeper cleaning (with water). A deep cleaning is usually done once a year. The 

choice of equipment depends on the size to be treated.

Machine recommendations

You may
- Use plenty of water during cleaning. 2tec2 is waterproof

- Add vinyl cleaner PH 6 to 8,5 to the water for thorough cleaning

- Mix vinegar to the water (especially for cleaning plaster residues)

- Use diluted ammonia and White Spirit

Remove stains as soon as possible to avoid spreading and setting of the dirt.

Paint
aWater 

or white spirit

Blood
aSaline solution

or diluted ammonia

Chewing gum
aHot steam

or freeze spray

Hot drinks
aHot water

Oily / greasy stains
aHot soapy water

Cold drinks
aWater

Red fruits
aWater

Plaster / Aureoles
aVinegar 

and hot water

Marks from shoes
aRub with dry cloth

spot cleaning

Food
aSoapy water

Daily cleaning
- Wet & dry vacuum cleaner (type NT 27/1 Adv, Kärcher)

- Steam pressure machine (type SG 4/4, Kärcher)

- Vacuum Cleaner with vertical rotating brushes (type CV 38/1, Kärcher)

Deep cleaning
Water injection-extraction, vertical rotating brushes :

- Duplex cleaning machine (type Duplex 420)

- Compact floor scrubber drier (type LavorPro Sprinter)

2tec2 • 284 Chaussée d’Aelbeke, 7700 Mouscron, Belgium • info@2tec2.com • www.2tec2.com

                    KARTA PIELĘGNACJI

Metoda czyszczenia jest identyczna dla każdego rodzaju i ilości materiału. 
Wymagany sprzęt zależy od wielkości czyszczonej powierzchni.

 CZYSZCZENIE PUNKTOWE

 Plamy należy usunąć jak najszybciej jest to możliwe, aby uniknąć osadzania się brudu i jego rozprzestrzeniania.

 Malowanie

 woda 

      Guma

 Plamy oleiste/tłuste

Owoce czerwone

            Gips

 Krew

 Gorące napoje

 Zimne napoje

 Jedzenie

    Ślady od obuwia

 woda

 ocet winny

 sól fizjologiczna

 gorąca woda

 woda

 woda 
z mydlinami

zetrzeć suchą szmatką

 lub spirytus

oraz gorąca woda

 lub rozcieńczony amoniak

 CZYSZCZENIE CAŁEJ POWIERZCHNI

 Pielęgnacja codzienna

 Podłogi 2tec2 tak jak inne wykładziny należy regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza ze szczotką obrotową.
 

 Pielęgnacja okresowa

W zależności od natężenia ruchu, 2tec2 może wymagać głębszego czyszczenia (wodą). Głębokie czyszczenie powinno być               zastosowane zwykle raz w roku. Wybór sprzętu zależy od powierzchni, która ma być wyczyszczona.

. 

        Małe powierzchnie (<50 m2)

Użyj mopa lub zmiotki do usunięcia kurzu/brudu. Nanieść odpowiednią ilość, następnie usuń brudną wodę przy użyciu odpowiedniego sprzętu ściągającego.

 Duże powierzchnie (>50 m2)

Użyj sprzętu do czyszczenia podłogi z pionowo obrotowymi szczotkami. Maszyny te występują w różnych rozmiarach i cenach od 400 € do 2500 €. Czyszczą i osuszają podłogę już przy pierwszym użyciu, co w efekcie daje doskonały rezultat.

Trudne plamy? Spryskaj powierzchnię wodą zmieszaną ze środkiem do czyszczenia winylu (niepieniącym się) i odczekaj 5 minut. Następnie użyj profesjonalnego sprzętu czyszczącego. W razie konieczności powtórz.


 Dozwolone

Niedozwolone

- Duża ilość wody podczas czyszczenia. 2tec2 jest wodoszczelny.
- Zastosowanie detergentu czyszczącego winyl PH 6 do 8,5, rozcieńczony z wodą do głębszego czyszczenia
- Zmieszanie octu z wodą (w szczególności do pozbycia się pozostałości po gipsie)
- użycie rozcieńczonego amoniaku lub spirytusu


- Użycie poziomych szczotek obrotowych (nie daje pewności usunięcia brudu)
-Środki pieniące
- Aceton
- Szczotki druciane
- Temperatura powyżej 100 st C przez dłużej niż 5 min.



Zalecany sprzęt czyszczący

             Na codzień

- Odkurzacz na sucho/mokro (typ NT27/1 np. Kärcher)
- Odkurzacz parowy (typ SG 4/4, Kärcher)
- Odkurzacz ze szczotkami obrotowymi (pionowe) (typ CV 38/1, Kärcher)


- Profesjonalny sprzęt czyszczący do ekstrakcji wodą ze szczotkami obrotowymi
- Maszyna czyszcząca DUPLEX (typ 420)
- Kompaktowa maszyna czyszcząca (typ Duplex 280i)



Dogłębne czyszczenie

                              www.2tec2.com 


Producent:
2tec2 - Boulevard Industriel 98 - 7700 Mouscron, Belgium

Kontakt w Polsce:
Lemone Europe, info@lemone.pl; tel. 505 060 760

 gorąca para

lub spray zamrażający

 gorąca woda     z mydlinami 


