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 הוראות ניקוי ותחזוקה -קוט ספורט

 

 יכלל

 .נוחה, אסתטית, סביבת אימון נקיהציפוי הספורטקוט מיועד לפעילויות ספורט בלבד ויוצר  1.1      

 .ציפויה י שלוניקיון קבוע ומקצוע יש להקפיד על התנהגות נאותה, ציפוישל ה וויופי ועל מנת לשמור על איכות 1.1     

 כללי התנהגות .1

 , כתמי שמן: שיקשה להסירם כגוןעלולים להווצר כתמים , אי לכך". םנוש"ציפוי הספורטקוט הינו ציפוי אקרילי   1.1

 .או כל כתם אחר המסוגל להספג או להדבק בו, כתמי אוכל, סימני צמיגים      

 . כתים הרצפההעלול להאו כל גורם אחר , ומרי מזון ואוכלח, חל איסור לאשר כניסת כלי רכב, אי לכך       

 .ציפוינפילת חפצים קשים או גרירת חפצים על הרצפה פוגעים ב   1.1     

 :יש להקפיד לבצע הפעולות הבאות  ,אי לכך             

 .יש להרימם בהעברתם ממקום למקום, אין לגרור חפצים על הרצפה  1.1.1            

 .גומי בתחתית משטחים יש להקפיד על רגליות פלסטיק או  1.1.1            

         להניח  ישנפילת חפצים , ריתוך ,ניסור, חיתוך, וכה בחפצים כבדיםהכר, בכל עבודה על גבי הרצפה  1.1.2            

                 (.'עץ וכד ,גומי, P.V.C כגון )משטח הגנה זזזזזזזזזזזזזזזז

   אבנים , אבקות, משומנים ונוזלים אחרים קפיד על ניקיון הרצפההיש ל, ציפוי הספורטקוט רגיש לכתמיםמאחר ו  1.2    

 .ושבבים באופן קבוע111111

 שבבים ואבנים עלולים לגרום לשריטות . מצאות נוזלים ואבקות על הרצפה עלולה לגרום להחלקה ולכתמיםיה           

 .ציפויולפגיעה במרקם העליון של ה111111

   יש להיזהר בשימוש בחומרים אלו  ,רצפהציפוי הב בסיסים וכימיקלים אגרסיבים אחרים עלולים לפגוע, חומצות  1.3    

 .שימוש בחומרים אלואין לעשות  ,על גבי הרצפה ובכל מקרה111111

 .מצאות אבנים או חלקים העלולים לשרוט הרצפהירצוי לבדוק נעלי המשתמשים לה  1.4    

 .למניעת התפשטות התופעה לביצוע תיקון מקומי לזמן את חברתנו, רה של קילוף נקודתיבמק, מומלץ  1.5    

 

      הוראות ניקוי      

  .עם עבודת מגבים ומטאטא כביש רךזרנוקי מים בלבד בשילוב הנה בעזרת  ,השיטה הטובה ביותר לניקוי 2.1      

             .כל הניתן מהכנסת אוכל או שתייה לשטח הרצפהולהימנע כ, אין לאפשר הכנסת סיגריות ומסטיקים 2.1      

 .ניקיונם המיידי מהרצפה יש לוודא, ל נפילת אוכל או שתייהבכל מקרה ש111111

 :לייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות לחברתנו 
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