
 

Porady dotyczące 
czyszczenia i dezynfekcji 
 
winylowych materiałów obiciowych 
 
 
 
informacje ogólne 
• Do standardowej pielęgnacji i usuwania zabrudzeń zawsze stosować niepylącą 

szmatkę. 
• W celu uzyskania najlepszego rezultatu stosować środek czyszczący Vescom 

Cleaner. 
 
standardowa pielęgnacja 
• Nalezy regularnie czyścić winylowe materiały obiciowe przy użyciu suchej lub 

wilgotnej szmatki. 
• W przypadku stosowania środka czyszczącego Vescom Cleaner usunąć 

pozostałości środka przy użyciu wody i szmatki. 
 
zabrudzenia 
• Zaleca się możliwie jak najszybsze usuwanie zabrudzeń. Uwaga: barwników 

tkaninowych, głównie jeansu nie można usunąć. 
• Usuwać zabrudzenia na suchej powierzchni przy użyciu miękkiej szczotki lub 

szmatki. 
• Mokre zabrudzenia usuwać możliwie jak najszybciej przy użyciu niepylącego 

chłonnego materiału. 
• Nałożyć środek czyszczący Vescom Cleaner przy użyciu szmatki lub poprzez 

bezpośrednie rozpylenie środka na materiał obiciowy. 
• W przypadku uporczywych zabrudzeń nałożyć środek czyszczący Vescom 

Cleaner i pozostawić go na kilka minut. 
• Użyć szczotki i lekko pocierając powierzchnię usunąć uporczywe zabrudzenia z 

tekstury winylowego materiału obiciowego. 
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• Zawsze czyścić od kierunku na zewnątrz w strony wewnętrznej w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy. 

• Po czyszczeniu usunąć wszelkie pozostałe zabrudzenia i środek czyszczący przy 
użyciu wody i czystej szmatki. Następnie osuszyć. 

 
ostrzeżenie 
• Winylowy materiał obiciowy z błyszczącą powłoką należy czyścić tylko za 

pomocą suchej lub wilgotnej szmatki. Czyszczenie przy użyciu szczotki może 
uszkodzić powierzchnię obicia. 

 
odporność na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych 
• Winylowe materiały obiciowe Vescom można czyścić przy użyciu większości 

środków czyszczących przeznaczonych do domowego użytku; generalnie 
uniwersalne środki czyszczące można stosować bezpiecznie. 

• Środki dezynfekcyjne na bazie czwartorzędowej soli amonowej („czwartorzędowe 
związki amoniowe”) lub tlenków są ogólnie bezpieczne w stosowaniu. 

• Do dezynfekcji winylowych materiałów obiciowych można również stosować 
aktywny chlor. 
Aktywny chlor nie jest zalecany w przypadku: 

− Wymogu częstego stosowania dezynfekcji (np. codziennie). 
− Gdy stężenie aktywnego chloru przekracza 1000 ppm. 

• Zawsze przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego/dezynfekcyjnego. 
• Zaleca się zachowanie czasów kontaktu środków dezynfekcyjnych zgodnie z 

wymaganiami właściwej dezynfekcji. 
• Po zakończeniu zaleca się usunięcie pozostałości środka 

czyszczącego/dezynfekcyjnego poprzez jego spłukanie czystą wodą przy użyciu 
czystej szmatki. 

• Nie stosować: 
− Środków czyszczących ani dezynfekcyjnych o dużym stężeniu alkoholu 
− Płynów na bazie rozpuszczalników 
− Środków czyszczących o właściwościach ściernych, takich jak zmywaki do 

szorowania czy płyny zawierające materiał ścierny 
− Środków czyszczących o silnym działaniu wybielającym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Porady te zostały opracowane w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne badania Vescom 
przeprowadzone z użyciem środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Ze względu na 
obecność na rynku wielu różnych formuł środków czyszczących/dezynfekujących 
Vescom nie gwarantuje „bezpiecznego użycia” każdego dostępnego środka 
czyszczącego/dezynfekcyjnego. W związku z tym dany środek czyszczący/ 
dezynfekcyjny należy zawsze przetestować w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić 
jego działanie pod kątem odporności materiału i ewentualnych przebarwień. 
 
zatwierdzone środki czyszczące Ecolab 
We współpracy z firmą Ecolab przetestowano następujące produkty czyszczące, które 
okazały się bezpieczne do stosowania na winylowych tapicerkach Vescom: 
• Środek do czyszczenia dezynfekcji 

− DrySan Oxy 
− Mikro-Quat Classic 
− Mikro-Quat Extra 
− Mikro-Quat NF 

• Środek dezynfekujący 
− Sanichlor 

• Czyszczenie konserwacyjne 
− MAXX Magic2 
− MAXX Brial2 

• Kontrola zapachu 
− Oasis Pro White Cotton 

 
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktów czyszczących Ecolab, 
odwiedź: https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-
CleaningandCarerecommendations  
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji i/lub pytań prosimy o kontakt z Vescom 
B.V. lub dostawcą lokalnym. 
 
Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas 
czyszczenia lub dezynfekcji. 
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