
INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA 
 
 Wysokiej jakości wykładzina dywanowa firmy MALTZAHN Carpets 

oferuje bez mała nieograniczone możliwości zastosowania i stanowi 
numer jeden przy wyposażaniu mieszkań prywatnych, pomieszczeń 
firmowych oraz pomieszczeń instytucji publicznych. Dzięki doskonale 
dobranym kolorom, wzorom oraz strukturom wykładziny te tworzą 
atmosferę promieniującą komfortem, prestiżem i wizerunkiem, nie 
czyniąc żadnych kompromisów na rzecz właściwości praktycznych. 

  
 Pielęgnacja wykładzin dywanowych opłaca się. 
  
 Starannie opracowany program pielęgnacji i czyszczenia stanowi 

podstawę zachowania na długo estetycznych i funkcjonalnych zalet 
wykładziny. Program ten należałoby stworzyć już w momencie 
dokonywania wyboru lub najpóźniej przed położeniem wykładziny.  

 Dobrze pielęgnowana wykładzina dywanowa stanowi atrakcyjne 
otoczenie a co za tym idzie miłą atmosferę pracy. Fachowa i 
rzeczowa pielęgnacja opłaca się zatem ze względu na dłuższą 
żywotność a przez to późniejszą konieczność zakupienia nowej 
wykładziny. Aby nie zaszkodzić wysokiej jakości wykładzinom firmy 
MALTZAHN Carpets, należy uwzględnić skład materiału, konstrukcję 
wykładziny dywanowej, spód wykładziny a także metodę układania 
wykładziny.  

  
Uwaga ogólna Niniejsza instrukcja pielęgnacji i czyszczenia bazuje na naszym 

najnowszym stanie wiedzy z uwzględnieniem doświadczeń 
Deutsches Teppichforschungsinstitut e V (Niemieckiego Instytutu 
Badania Dywanów) oraz spółki Paul Geißler GmbH (Centralnego 
Zrzeszenia Niemieckich Specjalistów Czyszczenia Dywanów) i nie 
może być traktowana jako instrukcja wyczerpująca. Zawarte w niej 
dane uwzględniają tylko skład materiałowy naszych wykładzin.  

 Uszkodzenia wykładzin, bądź też nie zadawalające rezultaty 
czyszczenia spowodowane niefachowo wykonanym czyszczeniem 
lub usuwaniem plam, nie mogą być uznane przez nas jako 
reklamacje i nie stanowią żadnej wady towaru objętą gwarancją. 
Dotyczy to również przypadków niedotrzymania zalecanych 
terminów wykonywania pielęgnacji i czyszczenia.  

  
Pielęgnacja od 
samego początku 

Czyszczenie podstawowe lub intensywne, jak również czyszczenie 
pośrednie lub powierzchniowe powinno być wykonywane wyłącznie 
przez jeden zakład specjalistyczny. Firma MALTZAHN Carpets 
stawia na ponad trzydziestoletnią wiedzę specjalistyczną spółki Paul 
Geißler GmbH (FDT). Grupa obejmująca swoim zasięgiem całe 
Niemcy zrzesza wszystkie uznane na rynku systemy według 
technicznych cech wykładzin i obsługuje je wyłącznie swoim 
personelem, który systematycznie przechodzi szkolenia w zakresie 
najnowszego stanu techniki, odbywające się we własnym centrum 
szkoleniowym. Niezależnie od tych profesjonalnych usług spółka 
Paul Geißler GmbH (FDT) we współpracy z MALTZAHN Carpets 
udzieli Państwu porad bezpośrednio po ułożeniu wykładzin w 
zakresie ogólnych informacji na temat czyszczenia.  



 
Profilaktyka Czyste strefy przejścia : Od samego początku należy 

bezwzględnie chronić wykładzinę przed osadzaniem się brudu, 
poprzez tworzenie w obszarach wejścia oraz strefach 
problematycznych (twarde kawałki ziemi na wykładzinach 
tekstylnych / produkcja w obszarach administracyjnych itd.) 
wystarczająco dużych czystych stref przejścia. Najlepsze rezultaty 
daje położenie mat wyłapujących duży i drobny brud. Niezbędne jest 
codzienne ich czyszczenie, aby same czyste strefy przejścia nie 
stały się źródłem brudu. Ten efekt odcisku na poduszce do stempli 
może powstać również, kiedy podczas codziennej pielęgnacji 
twardych podłoży źle stosowane są produkty zawierając wosk. 

  
Codzienne 
czyszczenie 

Usuwanie kurzu z wykładzin tekstylnych 
Regularne odkurzanie stanowi bez wątpienia najważniejszy element 
optymalnego programu pielęgnacji wykładzin podłogowych. 
Usuwanie kurzu służy rozpuszczeniu brudu pigmentu z powierzchni 
oraz pośrednich komór tkaniny przy pomocy ingerencji mechanicznej 
(trzepanie, szczotkowanie oraz odkurzanie odkurzaczem) oraz 
odsysanie rozpuszczonych pigmentów. Najlepsze wyniki można 
osiągną poprzez odkurzanie z wysoko wydajnościowym działaniem 
szczotki i ssania (szczotką miękką), przy należy pamiętać tu o 
prawidłowym ustawieniu wysokości szczotki i systematycznej i 
dokładnej pracy. Podstawowym warunkiem prawidłowego 
funkcjonowania odkurzaczy szczotkowych jest ich systematyczna 
konserwacja, w szczególności szczotek, filtrów (dużym 
powodzeniem cieszą się mikrofiltry) oraz worków.  

 Nieodzownym elementem prawidłowego czyszczenia jest 
konsekwentne zachowanie odpowiednich odstępów czasowych: 

 • obszary wymagające większej pielęgnacji jak hale wejścia, 
obszary przyjmowania interesantów, restauracje, windy, 
korytarze oraz czyste strefy przejścia powinny być 
czyszczone odkurzaczami codziennie.  

 • obszary wymagające średniej pielęgnacji, jak sale 
konferencyjne, biura, pomieszczenia dodatkowe należy 
odkurzać w zależności od potrzeb, jednakże minimum co 
drugi dzień. Tylko w ten sposób można zapobiec 
przedwczesnemu zdeformowaniu runa w strefach przejścia 
oraz obszarach ustawienia krzeseł na kółkach.  

  
 Usuwanie plam  
 Im szybciej przystąpi się do usuwania plamy, tym większe jest 

prawdopodobieństwo jej usunięcia. Metoda ta obejmuje miejscowo 
ograniczone działanie w celu usunięcia plam oraz zanieczyszczeń. 
Pierwszy krok działania należy bezwzględnie do codziennej 
pielęgnacji wykładziny. Jeżeli plamy zostaną poddane działaniu 
odpowiednich środków, to całkowite ich usunięcie jest najczęściej 
bezproblemowe. Wyjątek stanowią tutaj substancje pozostawiające 
plamy z działaniem wybielającym lub farbujących, których nie da się 
do końca usunąć bez ingerencji w powierzchnię. Lekkie miejsca 
zabrudzeń oraz plamy dają się w większości przypadków usunąć 
letnią wodą i delikatną szmatką (białą bawełną). Jeszcze lepiej do 
absorpcji brudu nadają się resztki położonej wykładziny podłogowej. 
Przy tym nie należy trzeć, lecz lekko przyciskać zabrudzone miejsca. 
Pomocna może okazać się tu rękawiczka z mikrowłókien. Plamy 



odporne na rozpuszczalniki (guma do żucia, parafina itd.) usuną 
Państwo na sucho bez uszkodzenia powierzchni runowej przy 
pomocy przedmiotu o ostrych brzegach (łyżki itd.). Resztki plam 
rozpuszczą Państwo wodą do zmywania plam.  
Prosimy zawsze pamiętać, aby środek do usuwania plam został 
przetestowany przed użyciem na niewidocznym lub ukrytym miejscu. 
Za nieprawidłowe obchodzenie się z środkiem producenci nie 
ponoszą żadnej odpowiedzialności. Wszystkie środki chemiczne 
zastosowane na wykładzinach muszą zostać całkowicie usunięte, 
aby uniknąć w ten sposób ponownego zanieczyszczenia. Nie wolno 
stosować żadnych środków wybielających lub produktów 
zawierających wybielacze, ponieważ te powodują przebarwienie 
włókien tekstylnych. Generalnie środki czystości należy zawsze 
przechowywać w miejsca niedostępnych dla dzieci i zwierząt! Jeżeli  
nasze wskazówki przedstawione Państwu do tej pory nie byłyby dla 
Państwa wystarczające, to polecamy skorzystanie z porady 
telefonicznej naszego partnera współpracy, który stworzył naszą 
aktualizowaną na bieżąco tabelę usuwania plam.  

  
Czyszczenie 
pośrednie lub 
powierzchniowe 

Czyszczenie powierzchniowe obejmuje pełne czyszczenie w górnym 
zakresie runa. Nie stanowi ono żadnego działania zastępczego w 
stosunku do czyszczenia intensywnego i może je jedynie przesunąć 
czasowo. Niezależnie od metody czyszczenia należy przeprowadzić 
czyszczenie próbne. Oferowane są następujące metody: 

  
 Czyszczenie przygotowaną uprzednio pianą 
 W przypadku niniejszej metody czyszczenia sztywna piana zostaje 

wmasowano przy pomocy maszyny walcującej i wcierającej do 
podłoża dywanu. Po ok. 5 godzinach schnięcia podłoże dywanu 
musi zostać ponownie porządnie odkurzone.  

  
 Czyszczenie proszkiem 
 Jego zaletą jest to, że powierzchnie wykładziny podłogowej nie 

wymagają dużych okresów schnięcia. Wilgotny proszek czyszczący 
zostaje rozsypany równomiernie na wykładzinie a następnie 
wmasowany przy pomocy specjalnej maszyny walcowej zakończonej 
szczotką. Proszek czyszczący absorbuje i łączy rozpuszczony brud. 
Po wyschnięciu proszku wykładzinę należy odkurzyć odkurzaczem z 
szczotką. W ten sposób usunięte zostają dalsze zabrudzenia oraz 
resztki proszku.  

  
 Czyszczenie nakładką tekstylną 
 Na początku przy pomocy końcówki pod wysokim ciśnieniem nanosi 

się środek czyszczący. Przy pomocy rotującej maszyny 
jednotarczowej i zamontowanej pod nią nakładki z mikrowłókien lub 
przędzy związany brud zostaje usunięty z powierzchni i zawarty w 
nakładce. Następnie wykładzina czyszczona jest odkurzaczem z 
szczotką. Czas schnięcia: ok. 1 do 2 godzin (w zależności od rodzaju 
wykładziny) 

  
Czyszczenie 
podstawowe lub 
intensywne 

Czyszczenie intensywne obejmuje czyszczenie pełnej powierzchni 
wykładziny tekstylnej w całym zakresie runa zgodnie z RAL 991/A2. 
Czyszczenie to powinno być przeprowadzane, w zależności od 
obiektu, jednakże co najmniej raz do roku i wyłącznie przez 
wyspecjalizowaną firmę. Niezależnie od metody czyszczenia 



należałoby również tutaj przeprowadzić próbę generalną.  
 W zależności od stopnia zanieczyszczenia wykładziny dywanowej 

należy łączyć ze sobą różne systemy czyszczenia. Przy wyborze 
odpowiedniej metody należy uwzględnić właściwości wykładziny, 
konstrukcję podłoża, rodzaj ułożenia wykładziny oraz stojący do 
dyspozycji czas schnięcia. 

  
 Ekstrakcja 
 Luźny brud zostaje wciągnięty przez kontrarotującą maszynę 

walcującą z szczotkami. Po wstępnym czyszczeniu na wykładzinę 
rozpylony zostaje środek czyszczący (nie zawierający dużych ilości 
środka powierzchniowo czynnego). Przy pomocy maszyny 
ekstrakcyjnej rozpylającej luźny brud zostaje wypłukany przez 
ciśnienie oraz wystarczającą ilość przetłaczanej wody z wykładziny. 
Ważne! – do maszyny ekstrakcyjnej nie wlewa się środka 
czyszczącego 
• wielokrotne płukanie czystą wodą 
• czas schnięcia minimum 12 godzin 
• nie nadaje się do konstrukcji podłogowych wrażliwych na 

wodę 
  
 Metoda łączona 
 Luźny brud zostaje wciągnięty przez kontrarotującą maszynę 

walcującą z szczotkami. Następnie przy pomocy maszyny 
jednotarczowej lub walcującej płyn czyszczący zostaje wtarty do 
podłoża dywanu (środek czyszczący nie zawierający dużych ilości 
środka powierzchniowo czynnego). Po krótkim czasie działania 
związany brud zostaje wypłukany przy pomocy maszyny 
ekstrakcyjnej przy użyciu wystarczającej ilości wody i w tym samym 
etapie pracy zostaje odessany.  

  
 Ważne! – zastosowanie krystalicznie schnącego szamponu do 

dywanów, lub produktów czyszczących nie zawierających dużych 
ilości środka powierzchniowo czynnego w fazie przed użyciem 
szamponu 

 • nie wprowadzać do maszyny ekstrakcyjnej żadnego środka 
czyszczącego 

 • wielokrotne płukanie zimną wodą 
 • czas schnięcia poniżej 20 godzin 
 • absolutnie nie nadaje się do konstrukcji podłoża wrażliwych 

na wodę 
  
 Termoelektryczna metoda czyszczenia TEP-TOP-Clean 
 Gruntowne odkurzanie wstępne przy pomocy kontrarotującej 

maszyny walcującej z szczotkami. Następnie na powierzchnię 
wykładziny dywanowej nakładany jest równomiernie enzym 
nieszkodliwy dla otoczenia. Statyka wykładziny dywanowej zostaje 
czasowo zachwiana a cząsteczki brudu mogą zostać teraz usunięte 
łatwo, z głębokich partii i bez pozostawiania resztek. Podczas 
właściwego etapu czyszczenia przy pomocy opatentowanej techniki 
TEP – TOP – Clean brud zostaje wyciągnięty z wykładziny siłą 
magnesów i pobrany przy pomocy specjalnej poduszki czyszczącej. 
Poduszka wiąże brud i oddaje go dopiero podczas mycia. Następnie 
wykładzina zostaje odkurzona odkurzaczem z szczotkami, w celu 



sparaliżowania runa. System ten posiada certyfikat TÜV/TFI i nadaje 
się idealnie do prawidłowej pielęgnacji od samego początku.  

  
 MALTZAHN Carpets stawia na know how oraz techniki metod Paul 

Geißler GmbH (FDT) Centralnego Zrzeszenia Niemieckich 
Specjalistów Czyszczenia Dywanów HOTLINE 08000/338266, 
info@paul-geissler-gmbh.de 

  
 Jako podziękowanie za Państwa trafną decyzję nasza wysokiej 

jakości wykładzina dywanowa MALTZAHN Carpets będzie 
towarzyszyć Państwu przez następne lata – cieszymy się, gdybyśmy 
mogli Państwa widzieć ponownie! 

 


