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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PŁYTEK 
CERAMICZNYCH 

 

Płytki ceramiczne są wyjątkowo łatwe w 
pielęgnacji: 
Długa trwałość, łatwa pielęgnacja, przy tym 
doskonałe właściwości higieniczne i wysoka 
funkcjonalność w obiektach prywatnych i 
publicznych to najlepsze argumenty 
przemawiające za tym wytrzymałym i 
wysoce dekoracyjnym materiałem. Nasze 
płytki - szkliwione i nieszkliwione -- są 
bezproblemowe w czyszczeniu. Oczywiście 
sensownym jest zapobiegać gromadzeniu 
się brudu przez stosowanie w wejściach 
wycieraczek. 
 
Zalecamy przestrzeganie następujących 
reguł podczas czyszczenia: 

1. Stosować dostępne w handlu środki 
czyszczące. Proszę zwrócić uwagę, aby 
w żadnym wypadku nie stosować 

Trudne do usunięcia zabrudzenia: 
kamień itp. najlepiej usuwać kwasowymi 
środkami czyszczącymi. 
 
Proszę pamiętać, że należy dokładnie 
usunąć pozostałości środka czyszczącego 
zmywając go wodą lub neutralizując.  

Pozostałości farb, tworzyw sztucznych, smoły 
itp. najlepiej usunąć stosując benzynę, 
aceton lub pastę do usuwania farb. Dotyczy 
to również żywic epoksydowych. 

Tłuszcze, wosk i oleje są rozpuszczalne w 
mocno alkalicznych środkach czyszczących a 
tym samym łatwe do usunięcia. 
 
Ceramika nieszkliwiona: 

Ceramika nieszkliwiona, która nie została 



środków zawierających kwasy 
fluorowodorowe lub ich związki (fluorki). 
Związki te są agresywne dla ceramiki 
również w postaci bardzo rozcieńczonej. 

2. Środek czyszczący po naniesieniu należy 
pozostawić na czas wniknięcia i 
rozpuszczenia zabrudzeń. 

3. Należy czyścić przy pomocy szczotki lub 
ścierki. Nie wolno stosować gąbek lub 
szczotek z warstwą ścierną. 

4. Rozpuszczony brud należy dokładnie 
zmyć wodą, zetrzeć lub zebrać. 

 
Pierwsze czyszczenie bezpośrednio po 
ułożeniu: 
Najpierw należy usunąć grube zabrudzenia 
a następnie dokładnie wyczyścić 
odpowiednim środkiem czyszczącym. 
 
Pozostałości po fugach cementowych 
należy usunąć przy pomocy kwasowych 
środków czyszczących, nazywanych zwykle 
w handlu preparatami do usuwania nalotów 
cementowych. 
 
Proszę pamiętać, że preparaty kwasowe są 
agresywne dla fug. Ich uszkodzeniu można 
zapobiec mocno je zwilżając przed 
czyszczeniem i i dokładnie zmywając czystą 
wodą po czyszczeniu. Zależnie od stopnia 
skoncentrowania konieczna może być 
neutralizacja. 
 
Normalne zabrudzenia usuwa się najlepiej 
środkami alkalicznymi lub neutralnymi. 
 
Czyszczenie obiektów przemysłowych, 
handlowych itp.: 
Jest ono konieczne w zależności od stopnia 
zabrudzenia. W przypadku szczególnie 
intensywnego ruchu należy czyścic 
wielokrotnie w ciągu dnia. Do utrzymania w 
czystości wystarczają zwykle dostępne w 
handlu środki. Należy pamiętać, że środki z 
dodatkiem substancji pielęgnujących, w 
szczególności tłuszczy, wosku i tworzyw 
sztucznych tworzą powłoki negatywnie 
wpływające na antypoślizgowość 
powierzchni i jej wygląd. 

zaimpregnowana może ulec trwałemu 
zabrudzeniu bez możliwości jego dokładnego 
usunięcia.  

Ceramika nieszkliwiona o powierzchni 
nieulepszanej można zapobiegawczo 
impregnować jeśli przewiduje się możliwość 
wystąpienia zabrudzeń powierzchni 
tłuszczami lub olejami. Proszę pytać o 
odpowiednie środki w sklepach z płytkami 
ceramicznymi. 
 
Ceramika do specjalnych zastosowań: 
W naszym programie sprzedaży znajduje się 
szeroka paleta płytek antypoślizgowych 
szkliwionych i nieszkliwionych. Produkty te 
przeznaczone są do specjalnych zastosowań 
w obiektach przemysłowych, publicznych, 
strefach mokrych jak np. pływalnie, natryski, 
sauny, itd. Rozróżniamy w zależności od 
wykonania i zastosowania powierzchnie 
szorstkie i profilowane. Najbardziej efektywną 
metodą czyszczenia jest stosowanie maszyn 
ze szczotkami, urządzeń 
wysokociśnieniowych lub parowych. Nie 
wolno używać szczotek i ścierek 
zawierających środki ścierne, ponieważ 
może mieć to negatywny wpływ na 
antypoślizgowość powierzchni. 
 
Proszę zwrócić uwagę na to,  

że środki czyszczące i dezynfekujące należy 
dokładnie spłukać, ponieważ w przeciwnym 
razie powierzchnia pozostanie śliska. 

Zarówno do pierwszego jak też regularnego 
czyszczenia proponujemy używać 
alkalicznych środków czyszczących. W 
zależności od stopnia zabrudzenia można 
sporadycznie używać środków kwasowych. 

Firmy montujące płytki na pływalniach mają 
swoją listę wypróbowanych środków 
czyszczących do okładzin ceramicznych. 
Także i my proponujemy stosować te środki 
do czyszczenia sprzedawanych przez nas 
płytek. 
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