
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΑΓΡΙΑ – ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
 
 
Ο καθαρισµός και η συντήρηση των βιοµηχανικών δαπέδων είναι εξαιρετικά σηµαντικός 
εκτός των άλλων και : 
- για την αποµάκρυνση/ εξουδετέρωση συστατικών που είναι επιβλαβή/ καταστροφικά 
από µηχανικά και χηµική άποψη. 
- για την υγιεινή του χώρου. 
- για την παράταση του χρόνου ζωής του δαπέδου – µεγαλύτερα διαστήµατα µέχρι την 
συντήρηση. 
- για την συντήρηση της εµφάνισης του δαπέδου. 
- για την εξασφάλιση µίας ασφαλούς επιφάνειας για την κίνηση πεζών και οχηµάτων. 
 
Σηµαντική παρατήρηση για µόνιµα υγρούς χώρους : 
Να µην χρησιµοποιούνται προϊόντα καθαρισµού – συντήρησης τα οποία δηµιουργούν 
φιλµ. Αυτά µπορεί να διογκωθούν και να επαναπολυµεριστούν (να ξανά 
γαλακτοποιηθούν), ειδικά σε περιοχές µε πολύ ή στεκούµενο νερό, µε αποτέλεσµα η 
επιφάνεια να γίνεται ολισθηρή και να καταστρέφεται το προστατευτικό φιλµ. Μπορούν 
επίσης να δηµιουργήσουν υπολείµµατα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν. 
Ειδικά σε αντιολισθητικές και άγριες επιφάνειες δεν συνιστάται η χρήση 
αυτογυαλιζόµενων προϊόντα διασποράς . ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται προϊόντα 
που παράγουν ιζήµατα, φιλµ κλπ. 
 
Για τον καθηµερινό καθαρισµό άγριων και αντιολισθητικών επιφανειών µε µηχάνηµα 
καθαρισµού ∆ΕΝ χρησιµοποιούµε ποτέ περιστρεφόµενους δίσκους «τσόχας» 
απότριψης  (pads). Συνιστώνται οι βούρτσες κάθετης κίνησης µε κοντή σκληρή τρίχα 0,3 
– 0,6 mm  
 
Ο ενδιάµεσος όξινος καθαρισµός µίας επιφάνειας εξαρτάται από την χρήση και τις 
συνθήκες που επικρατούν στο χώρο, οπότε και υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί η 
αφαίρεση αλάτων τα οποία αναπτύσσονται σταδιακά κατά το καθαρισµός ρουτίνας 
(καθηµερινός καθαρισµός). 
 
Όταν η συσσώρευση ρύπων είναι µεγαλύτερη (π.χ. κάποιες εποχές), µπορείτε να 
καταφύγετε σε επισταµένο καθαρισµό του δαπέδου (µε την αύξηση της περιεκτικότητας 
σε καθαριστικό του διαλύµατος καθαρισµού ή µε την χρήση ισχυρότερου καθαριστικού). 
Αποτέλεσµα θα είναι η αφαίρεση ρύπων που επιµένουν, φιλµ που έχουν δηµιουργηθεί 
µε συσσώρευση και που καθηµερινός καθαρισµός ρουτίνας δεν αφαιρεί. Αντικειµενικός 
σκοπός είναι η αφαίρεση ρύπων που προκαλούν προσκολλήσεις, φιλµ που αλλοιώνουν 
την αντιολισθητικότητα και την υγιεινή του χώρου.  
 
 
  


