Piel´gnacja p∏ytek ceramicznych,
klinkieru i kamienia naturalnego

Glazura i terakota darem natury

x
Glazura i terakota z materia∏u ceramicznego lub kamienia naturalnego
wytwarzane sà od tysi´cy lat. Materia∏
ten jest wyjàtkowy nie tylko ze
wzgl´du na trwa∏oÊç lecz równie˝ dlatego, ˝e z biegiem lat proces starzenia si´ i Êcierania nadaje mu patyny i
charakteru. Pod∏oga i Êciany stajà si´
pi´kniejsze nabierajàc szlachetnego
wyglàdu. Lecz aby tak si´ sta∏o
niezb´dne jest stosowanie dobrych
Êrodków oraz w∏aÊciwych sposobów
piel´gnacji.
Bogata oferta na rynku p∏ytek ceramicznych i klinkierowych mo˝e stwarzaç trudnoÊci w dokonaniu wyboru
p∏ytki, a tak˝e w okreÊleniu jaki typ

mira piel´gnacja p∏ytek
- produkty profesjonalne
x

p∏ytek czy klinkieru zosta∏ u∏o˝ony w
naszej ∏azience, holu, kuchni czy pralni. Wybór Êrodków do piel´gnacji
zale˝y od rodzaju p∏ytki. P∏ytki szkliwione, polerowany kamieƒ naturalny
oraz twarde nienasiàkliwe p∏ytki
nale˝y czyÊciç i piel´gnowaç Êrodkami dostosowanymi do tego rodzaju
materia∏u. Nieszkliwione oraz nasiàkliwe p∏ytki ceramiczne i klinkierowe
wymagajà Êrodków nasàczajàcych i
wype∏niajàcych pory. Niniejsza broszura zawiera porady i wskazówki
dotyczàce gruntownego czyszczenia,
konserwacji i codziennej piel´gnacji
ró˝nych typów p∏ytek ceramicznych,
klinkierowych oraz kamienia naturalnego.

mira 7110 base cleaner
Skuteczny Êrodek czyszczàcy do usuwania brudu, oleju, resztek myd∏a, t∏uszczu, wosku itp.
ze wszystkich typów pod∏o˝y. Stosuje si´ do czyszczenia wszystkich powierzchni przed dalszym ich wykaƒczaniem lub ponownym zakonserwowaniem olejem. 7110 base cleaner jest
na bazie wodnej w zwiàzku z czym jest przyjemny w u˝yciu. Zaleca si´ jednak, ze wzgl´du
na dzia∏anie odt∏uszczajàce, u˝ywanie r´kawic przy pracy.

mira 7120 ceramic cleaner
Ârodek czyszczàcy do usuwania pozosta∏oÊci po spoinowaniu, szlamu cementowego i wapiennego, osadu kamiennego, rdzy z p∏ytek ceramicznych, klinkierowych, powierzchni murowanych, armatury chromowanej, ceramiki sanitarnej itd. Ârodek ten nie wolno stosowaç do kamienia naturalnego zawierajàcego wapieƒ np. marmuru. 7120 ceramic cleaner nie wydziela
dra˝niàcych oparów dlatego te˝ mo˝na go stosowaç w pomieszczeniach zamkni´tych bez
ryzyka uszkodzenia wyposa˝enia jak np. surowego drewna, klamek, zawiasów, armatury itd.
7120 ceramic cleaner jest na bazie wodnej dlatego te˝ jest przyjemny w u˝yciu. Zaleca si´
jednak, ze wzgl´du na zawartoÊç kwasu, u˝ywanie r´kawic przy pracy.

mira 7130 ceramic oil
Gotowy do u˝ycia, bezzapachowy olej do konserwacji nieglazurowanego klinkieru, kamienia
naturalnego itp. 7130 ceramic oil nasyca p∏ytki podkreÊlajàc ich naturalny kolor oraz zabezpiecza powierzchni´ przed wnikaniem brudu.

mira 7210 ceramic wash
Specjalny Êrodek do mycia nieglazurowanych p∏ytek pod∏ogowych, klinkieru, marmuru i
kamionki. 7210 ceramic wash zawiera m.in. aktywne substancje myjàce, piel´gnujàcy olej
kokosowy, które wià˝à brud w roztworze wody i Êrodka 7210 ceramic wash. Ârodek tworzy na
powierzchni ochronnà b∏on´ podkreÊlajàc jednoczeÊnie naturalny kolor materia∏u.

mira 7220 sanitary wash
Neutralny Êrodek do mycia wszystkich p∏ytek nienasiàkliwych I szkliwionych, granitowych,
polerowanego klinkieru, granitu oraz ceramiki sanitarnej. 7220 sanitary wash usuwa brud,
kamieƒ i in. oraz przeciwdzia∏a szarzeniu si´ p∏ytek i spoin.
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Olej, t∏uszcz, brud na p∏ytkach ceramicznych, klinkierowych i kamieniu naturalnym
mira 7110 base cleaner

mira 7120 ceramic cleaner
7110 base cleaner wymieszaç z
wodà w proporcji /2 litra Êrodka na
10 litrów ciep∏ej wody. Roztwór rozprowadziç jednoczeÊnie wcierajàc
go w powierzchni´ za pomocà ostrej
gàbki lub poduszki padmaster, a
nast´pnie pozostawiç na kilka minut
aby zaczà∏ dzia∏aç.

7120 ceramic cleaner miesza si´ z
wodà w proporcji 1 cz´Êç ceramic
cleaner na 2 cz´Êci wody. Na powierzchniach mocno zabrudzonych
Êrodek mo˝na stosowaç w postaci
nierozcieƒczonej. Pod∏o˝e nale˝y
zwil˝yç wodà, nast´pnie rozprowadziç Êrodek po powierzchni dobrze
wcierajàc go szczotkà lub poduszkà
padmaster.

Zetrzeç Êrodek z powierzchni, a
nast´pnie zmyç dok∏adnie ca∏à
powierzchni´ czystà wodà.

Pozostawiç Êrodek na kilka minut
aby zaczà∏ dzia∏aç, nast´pnie
zetrzeç gàbkà lub szmatkà i sp∏ukaç
czystà wodà. Staraj si´ dok∏adnie
usunàç lu˝ny brud.

JeÊli masz mo˝liwoÊç u˝yj odkurzacza na wod´ do usuwania rozpuszczonego brudu i wody z mytej
powierzchni.

W przypadku armatury i umywalek
zanieczyszczonych osadem kamiennym zwil˝yç szmatk´ lub gàbk´
Êrodkiem 7120 ceramic cleaner po
czym dobrze wetrzeç w zabrudzonà
powierzchni´ i pozostawiç na kilka
minut. Nast´pnie zetrzeç Êrodek i
sp∏ukaç ca∏à powierzchni´ czystà
wodà.
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Nalot fugowy, resztki cementu, kamieƒ na p∏ytkach
ceramicznych, klinkierze i kamieniu naturalnym
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Konserwacja p∏ytek nieszkliwionych,
klinkieru i kamienia naturalnego
mira 7130 ceramic oil

Mycie i piel´gnacja p∏ytek nieszkliwionych, klinkieru i kamienia naturalnego
mira 7210 ceramic wash

Codzienne usuwanie wolnych
zaneczyszczeƒ z powierzchni nie
wymaga mycia. Wystarczy powierzchni´ odkurzyç lub tak jak pokazano na zdj´ciu zamieÊç specjalnym
mopem.

Brud zwiàzany na powierzchni najlepiej zmyç Êrodkiem 7210 ceramic
wash wymieszanym z ciep∏à wodà w
proporcji 0,10 litra ceramic wash na
10 litrów wody.
U˝ywaj dwóch wiader – jeden z roztworem wody i Êrodka a drugi z czystà wodà.

7130 ceramic oil rozprowadziç
p´dzlem lub szmatkà z wiskozy,
która nie pozostawia w∏osków na
powierzchni. Olej nale˝y nanosiç do
momentu ca∏kowitego nasycenia
powierzchni p∏ytek.
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Powierzchni´ pozostawiç do
schni´cia na min. 6 godzin.
Nast´pnie zmyç Êrodkiem mira 7210
ceramic wash aby usunàç ewentualny nadmiar oleju po czym pod∏oga
gotowa jest do u˝ytkowania.

Rozprowadziç roztwór na cz´Êci
powierzchni, nast´pnie wyp∏ukaç
mopa lub szmat´ w drugim wiadrze
z czystà wodà przed ponownym
zanu˝eniem mopa w wiadrze z roztworem. W ten sposób zapewni si´
dok∏adne usuni´cie brudu z pod∏ogi.
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Czyszczenie p∏ytek szkliwionych, granitowych, polerowanego marmuru / kamienia naturalnego i ceramiki sanitarnej

W∏aÊciwe narz´dzia
gwarancjà dobrego rezultatu

mira 7220 sanitary wash
7220 sanitary wash wymieszaç z
wodà w proporcji 0,10 – 0,25 litra
sanitary wash na 10 litrów ciep∏ej
wody. Roztwór rozprowadziç po
powierzchni dobrze wcierajàc po
czym pozostawiç na kilka minut aby
Êrodek zaczà∏ dzia∏aç. Nast´pnie
ca∏à powierzchni´ zmyç czystà
wodà.

W ten sam sposób czyÊciç powierzchnie z polerowanego marmuru,
kamienia naturalnego, mozaiki,
p∏ytek granitowych itp.

7220 sanitary wash czyÊci skutecznie ceramik´ sanitarnà, armatur´ i
wanny.
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Suchy mop jest idealny do codziennego sprzàtania pod∏óg. Ostra gàbka
padmaster bardzo dobrze sprawdza si´ przy usuwaniu mocno osadzonego
na powierzchni brudu. Szmatka z wiskozy nie pozostawia w∏osków dlatego
zalecana jest do nanoszenia 7130 ceramic oil. Przy myciu pod∏óg najlepszy
rezultat osiàga si´ jeÊli czystà wod´ do p∏ukania mopa i wod´ ze Êrodkiem
trzymamy w dwóch osobnych wiadrach. Do mycia pod∏óg najlepiej u˝ywaç
mopa. Przy wi´kszych powierzchniach do zbierania brudnej wody jest bardzo korzystne u˝ywanie odkurzacza na wod´.
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Dobre rady dotyczàce czyszczenia p∏ytek ceramicznych, klinkieru i kamienia naturalnego

T∏uszcz i brud wymaga innych
Êrodków ni˝ osad kamienny

Ârodek myjàcy 7110 base cleaner,
7210 ceramic wash i 7220 sanitary
wash przeznaczony jest do usuwania t∏uszczu i brudu. Te Êrodki nie
dzia∏ajà na szlam wapienny i
cementowy. Natomiast Êrodek
czyszczàcy 7120 ceramic cleaner
zawiera kwas, który rozpuszcza
cement, wapno, osad kamienny lecz
w ogóle nie dzia∏a lub dzia∏a bardzo
s∏abo na t∏uszcz i resztki myd∏a.
¸azienki i inne pomieszczenia
mokre lub wilgotne
Krople wody lub par´ na powierzchni p∏ytek zetrzeç szmatkà. Brud,
resztki myd∏a i t∏uszczu najlepiej
usuwa si´ Êrodkiem 7220 sanitary
wash. Nalot z kamienia, plamki
wodne w kabinie prysznicowej, na
armaturze i na umywalce usuwa si´
Êrodkiem 7120 ceramic cleaner.
Pod∏ogi w pokojach, kuchniach,
korytarzach itp
Âcieraj pod∏ogi suchà mopà w
zale˝noÊci od potrzeby by usunàç
lu˝ny kurz i brud. Osiad∏y brud usuwaj w nast´pujàcy sposób.
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Nieszkliwione p∏ytki pod∏ogowe,
kamieƒ naturalny i inne myç Êrodkiem 7210 ceramic wash, który
tworzy na powierzchni pow∏ok´
ochronnà. Nienasiàkliwe, granitowe
p∏ytki ceramiczne, szkliwione p∏ytki,
polerowany marmur i granit myç
Êrodkiem 7220 sanitary wash, który
pozostawia czystà, bez smug powierzchni´.
Gruntowne czyszczenie wszystkich typów p∏ytek ceramicznych,
kamienia naturalnego – z wyjàtkiem marmuru
Bez wzgl´du na sposób piel´gnacji
p∏ytek zachodzi od czasu do czasu
potrzeba gruntownego zmycia powierzchni Êrodkiem 7110 base cleaner. Plamy z osadu kamiennego
pozosta∏oÊci po spoinowaniu, szlam
cementowy, rdz´ mo˝na usunàç
Êrodkiem 7120 ceramic cleaner.
Nasiàkliwy klinkier po gruntownym
oczyszczeniu Êrodkiem 7110 base
cleaner nale˝y zakonserwowaç olejem 7110 ceramic oil.

StarannoÊç i rozwaga gwarantuje
„czyÊciejszy” rezultat

Aby uzyskaç lÊniàco czystà
ok∏adzin´ z p∏ytek nale˝y u˝yç
w∏aÊciwe Êrodki czyszczàce. Ârodek
nale˝y zawsze pozostawiç przez
zalecany czas aby móg∏ zaczàç
dzia∏aç, a przy wi´kszym zabrudzeniu dobrze jest wetrzeç go ostrà
gàbkà lub szczotkà. Aby osiàgnàç
jak najlepszy rezultat nale˝y brudnà
wod´ zebraç z powierzchni jak najszybciej poniewa˝ pozostawiony
brud ponownie zaczyna wiàzaç si´
na p∏ytkach. Spowoduje to, ˝e
umyta powierzchnia b´dzie matowa
z widocznymi szarymi smugami.
JeÊli masz mo˝liwoÊç to u˝ywaj systemu „dwóch wiader”.

powierzchnia wyschnie nalej kilka
kropel spirytusu domowego. JeÊli
spirytus wsiàknie w p∏ytk´ to oznacza, ˝e nale˝y u˝yç oleju 7110 ceramic oil do zakonserwowania p∏ytek,
a pó˝niej ju˝ do codziennego mycia
nale˝y u˝ywaç Êrodka 7210 ceramic
wash. JeÊli spirytus nie wsiàknie w
p∏ytk´ wówczas nie zachodzi potrzeba konserwacji olejem. Do codziennego mycia nale˝y stosowaç Êrodek
7220 sanitary wash i tylko w niektórych przypadkach powirzchnia mo˝e
wymagaç lekko nasycajcego Êrodka
7210 ceramic wash.

Jednà ze sprawdzonych
metod jest u˝ycie odkurzacza na wod´ – szczególnie
przy generalnym sprzàtaniu
nowo remontowanych
powierzchni, gdzie trzeba
usunàç wi´ksze iloÊci brudu.
W ten sposób mo˝esz zdecydowaç, które Êrodki powineneÊ u˝yç
Umyj ma∏à powierzchni´ Êrodkiem 7110 base cleaner. Kiedy
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mira jest dostawcà pe∏nej gamy Êrodków do czyszczenia, mycia i
konserwacji p∏ytek ceramicznych, klinkierowych i kamienia naturalnego
zarówno w mieszkaniach jak i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
Do prac budowlanych mira oferuje produkty takie jak masy szpachlowe
pod∏ogowe w tym równie˝ do ogrzewania pod∏ogowego, pe∏nà gam´
produktów do uk∏adania p∏ytek pod∏ogowych i Êciennych szczególnie w
∏azienkach oraz systemy izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
PoproÊ o broszur´ „Wszystko do uk∏adania p∏ytek pod∏ogowych i
Êciennych”

DEVISION, 62008

Wszystkie produkty mira sprzedawane sà w salonach p∏ytek ceramicznych i hurtowniach materia∏ów budowlanych.

Mira Polska Sp. z o.o.
Info: tel. (032) 739 48 04
Info: tel. (058) 550 28 05
www.mira.pl

