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 הוראות ניקוי ותחזוקה -רצפת אפוקסי
 

 יכלל .6
 

 .בטוחה ונוחה בתחזוקה וניקוי ,נעימה, יתטאסט, רצפת האפוקסי יוצרת סביבת עבודה נקיה 1.1      

 יה של הרצפה יש להקפיד על התנהגות נאותה וניקיון קבוע יעל מנת לשמור על איכותה ויופ 1.2      

 .מקצועי של הרצפהו            

 התנהגות כללי .2
 

אי לכך יש להקפיד לבצע   נפילת חפצים קשים או גרירת חפצים על הרצפה פוגעים ברצפה 2.1.1

 :הפעולות הבאות 

 .יש להרימם בהעברתם ממקום למקום, אין לגרור חפצים על הרצפה  2.1.2

 .או משטחים/ו  יש להקפיד על רגליות פלסטיק או גומי בתחתית שולחנות  2.1.3
 

 .הניח משטח הגנה פלסטי מתחת לגלגלי כסאות משרדייםיש ל  2.1.4
 

אין לעשות שימוש בגלגלי )יש להקפיד על שימוש בגלגלי גומי או סיליקון לכסאות המשרדים  2.1.5
 (.מתכת/פלסטיק

 
' נפילת חפצים וכד, ריתוך, ניסור,חיתוך, הכרוכה בחפצים כבדים, בכל עבודה על גבי הרצפה 2.1.6           

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

 אבקות, קפיד על ניקיון הרצפה  משומנים ונוזלים אחריםהיש ל, מאחר ורצפת האפוקסי אטומה 2.2       
 .ושבבים באופן קבוע             

 .ולכתמים המצאות נוזלים ואבקות על הרצפה עלולה לגרום להחלקה             
 .בים עלולים לגרום לשריטות ולפגיעה במרקם העליון של הרצפהשב             

 
 זהר בשימוש בחומריםייש לה, ים אחרים עלולים לפגוע ברצפהיבסיסים וכימיקלים אגרסיב, חומצות 2.3      

 .וועץ עם ספק האפוקסי לפני שימוש בחומרים מסוג זהימקרה יש לה הרצפה ובכל אלו על גבי
 

 רצוי בגוון לבן, בעלות גלגלי גומי נקיים על מנת למנוע לכלוך הרצפה יש להשתמש בעגלות ומלגזות 2.4     
 .או אפור

   
 .מנע  מהכנסת אבנים או בוץ לשטח הרצפהיולה, יש להניח בכניסות שטיחים לקליטת אבק ולכלוך  2.5

 
    בנים או חלקים העלולים לשרוט א ונעלי העובדים להמצאות, רצוי לבדוק צמיגי המלגזות והעגלות  2.6

 .הרצפה           
   

    האפוקסי לביצוע תיקון מקומי למניעת   יש לזמן חברת, בכל מיקרה של תחילת התקלפות הציפוי  2.7
 .התופעה התפשטות           
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מתאימות לצורך  לבנות רכות  מברשות השיטה הטובה ביותר לניקוי הנה בעזרת מכונת ניקוי עם 3.1

 העבודה

או  באיכות גבוהה בעלת מערכת שאיבה טובה ובחומרים מתאימים  יש להשתמש במכונה,נאותה      

 במברשות 
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 .יש לאפשר מעבר נוח ונאות של המכונה בכל האזורים,רכות       

 . זליםאבק לנו  במקומות בהם אין גישה יש לעשות שימוש במטאטא ובשואבי 3.2

    אין לעשות ( הקיימים בשוק )חומרי הניקוי לשימוש הינם חומרי הניקוי הסטנדרטים לרצפת שיש  3.3

 .אקונומיקה  למיניהם  ומברשות קשות/כלור,בחומצותשימוש 

 :לייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות לחברתנו

 074-7808400: '   טל
  04-8418245: 'פקס

 ,בכבוד  רב

 .מ.מגנלי ש, צרעה, יוןטקנ –גלובל ישראל 

 .מגנלי 

 


