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Curățarea și întreținerea pardoselilor 

cu rășini reactive MC-DUR 

Informații generale 

Suprafețele protejate cu rășini reactive sunt expuse 

unor sarcini diverse, uzurii în timpul utilizării, 

anvelopelor de la stivuitoare, toate acestea având 

ca rezultat pătarea și decolorarea suprafeței. Apa 

adusă la interior de încălţămintea personalului, 

transportată și ulterior uscată pe pardoseală, 

cauzează murdărirea suplimentară a suprafeţelor 

acoperite cu rășini. În plus, suprafeţele protejate cu 

rășini din zonele de producție sau depozitare sunt 

contaminate cu chimicale. 

Proprietarul va dori să mențină pardoseala în 

condiții cât mai bune pe o durată mare de timp. 

Curățarea regulată a pardoselii și utilizarea 

agenților de curățare adecvați sunt cele mai 

importante condiții, în acest sens. Următoarele 

specificații de mai jos, indică un concept de 

curățare pentru pardoselile MC-DUR, pentru a 

asigura durabilitatea și utilizarea extinsă a 

acestora. 

Intervale de curățare 

După aplicare, pardoseala trebuie lăsată până când 

este complet întărită. Curățarea inițială trebuie 

efectuată numai după perioada de întărire 

specificată în fișele tehnice. Caracteristicile 

mecanice și chimice sunt îndeplinite numai după 

perioada menționată în aceste fișe tehnice. 

După o prima curățare, trebuie respectate 

intervalele de spălare periodică - cel puțin o spălare 

pe lună. În plus, o curățare amanunțită și intensivă 

ar trebui să se efectueze o dată la șase luni. 

Trebuie de asemenea ca materialele vărsate pe 

pardoseală (ex. substanțele chimice) să fie 

eliminate imediat. În general, murdăria proaspătă 

poate fi îndepărtată mai ușor decât una mai veche, 

uscată. În plus, murdăria veche poate schimba 

optic pardoseala, cauzând decolorări sau 

imperfecțiuni texturale pe suprafață. Murdăria 

minerală de pe încălțăminte sau de pe cauciucurile 

de la stivuitor este frecată pe pardoseală, 

provocând daune mecanice și poate avea va şi 

efect pete vizibile permanent. 

Tipul și sursa de contaminare 

Murdăria neaderentă poate fi îndepărtată manual

cu o soluție tensioactivă sau săpun. Uleiul, urmele 

de cauciuc, grăsimea, reziduurile lipicioase etc. 

sunt îndepărtate cu agent tensioactiv, agenți de 

curățare alcalini. Reziduurile de ciment pot fi 

îndepărtate utilizând foarte mult. Reziduurile de 

ciment pot fi îndepărtate utilizând agenți de 

curățare pe bază de acizi foarte diluați.  
Trebuie evitată utilizarea produselor de curățare 
acide cu o concentrație ridicată. Reziduurile de 
vopsea și murdăria aderentă se vor îndepărta 
parțial prin utilizarea agenților de curățare pe bază 
de solvent. Curățarea pe scară largă cu astfel de 
agenți nu este recomandată, deoarece nu se pot 
elimina schimbările survenite pe suprafețele 
protejate cu rașină. Urmele de cauciuc de la 
transpalet sau stivuitoare pot provoca pagube 
substantiale suprafeței. Frânarea bruscă sau 
schimbările bruște ale direcției determină un efect 
de alunecare între anvelope și podea, dăunând 
suprafeţei. Datorită alunecării anvelopelor, stratul 
de acoperire se zgârie și reziduurile de cauciuc 
rămân în aceste zgârieturi. O astfel de 
contaminare dificilă, poate fi îndepărtată numai cu 
agenți de curățare concentrați. În cazuri extreme, 
acest lucru poate provoca "arsuri" care nu mai pot 
fi îndepărtate. 

Echipamente de curățare 

Cele mai bune rezultate de curățare sunt obținute 

prin intermediul mașinilor de spălare pardoseli, de 

ex. Kärcher, echipate cu două perii de rolă contra- 

rotative. În primă fază, pardoseala este umezită cu 

acest echipament. Odată ce murdăria, poluarea, 

petele etc. sunt desprinse, apa murdară este 

îndepărtată folosind același aparat. 

Agenți de curățare 

Agenții de curățare constau, de obicei, din tenside 

de dizolvare a murdăriei, prin reducerea tensiunii 

superficiale a apei. Astfel soluția de curățare poate 

pătrunde și va acoperi murdăria, în acest fel 

tensidele putând acționa. Pentru curățare vă 

recomandăm MC- Duroprop B. Îndepărtează 

petele rezistente și reziduurile de murdărie și este 

ideal pentru o curățare periodică și amănunțită. 

Curățenie 

Curățarea pardoselii din rășini reactive poate fi 

împărțită în următoarele etape de lucru: 

• Aplicarea agentului de curățare
Inițial, un agent de curățare diluat se întinde pe 
suprafață, pentru a realiza umezirea uniformă a 
pardoselii.
• Perioada de contact (5 - 10 minute)
Ulterior, agentul de curățare trebuie lăsat pentru o
perioadă de timp să penetreze bine și pentru a ne
asigura că poate fi efectuată în întregime, o
curăţire ulterioară cu peria.
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Curățarea cu perii 

• Datorită periilor integrate ale echipamentului

de curățare, suprafata este umezită mai intens

și murdăria etc. este îndepărtată.

Curățarea cu vacuum 

• Ulterior, murdăria şi apa murdară, se elimină cu

a ju to ru l e c h ip a m e n tu lu i d e  c u ră ţa re .

Neutralizare 

• În final, suprafețele sunt clătite cu apă limpede,

agentul de curățare este neutralizat și apa

indepărtată de pe suprafață.

Toți agenții de curățare trebuie să fie întotdeauna 

aplicați conform specificațiilor producătorului, de 

obicei sub formă diluată. 

După aplicarea uniformă și o perioadă de contact 

de aproximativ 5 - 10 minute, se poate începe 

curățarea cu mașina de spălat. Perierea minuțioasă 

(frecare) are un efect mai bun la curațarea 

suprafeței, iar efectul agentului de curățare este 

mai mare. 

În funcție de gradul de contaminare a suprafeței, 
prin folosirea diferitelor perii, se pot îmbunătăți 
rezultatele de curățare. Pentru suprafețe mai

mari, vă recomandăm să utilizați mașini de spălat 

pardoseli, în conformitate cu procedura descrisă 

mai sus. Alegerea corectă a periei este 

importantă pentru curățarea optimă. Cele mai 

bune rezultate sunt obținute cu perii moi până la 

medii. Dacă pe suprafețele antiderapante se 

folosesc perii rigide, particulele de murdărie pot 

rămâne în zgârieturi sau alte concavităţi, 

deoarece periile rigide se deplasează peste 

vârfurile cele mai înalte. 

Suprafețele sunt clătite cu apă limpede, agentul 

de curățare este neutralizat și apa îndepărtată de 

pe suprafață. 

Rezumat 

Întreținerea durabilă a sistemelor de acoperire 

este asigurată prin curățarea regulată cu mașini 

de spălat pardoseli de ex. Kärcher. Sistemul MC- 

Duroprop asigură curățarea ușoară și eficientă. 

Tehnicile descrise de curățare sunt necesare 

pentru utilizarea durabilă și pe termen lung a 

pardoselilor industriale.

Notă: Informațiile din aceasta fisă, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu 
sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești, 
de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de 
vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care difera de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt 
date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 

Ediția 11/19. *În aceasta fișă, au fost făcute unele modificari. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă 
se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă. 
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