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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POSADZKI EPOKSYDOWEJ STAUBER   

INFORMACJE OGÓLNE 

Świeżo wykonana posadzka epoksydowa do czasu 

uzyskania zakładanej wytrzymałości, wymaga 

specjalnej ochrony. W związku z powyższym na leży 

przestrzegać następujących zasad: 

• chronić posadzkę przed obciążeniami 
mechanicznymi - ruchem budowlanym, 
podnośnikami elektrycznymi, wózkami 
akumulatorowymi, różnego rodzaju pojazdami itp., 
przed uzyskaniem właściwej wytrzymałości, 

• zaopatrzyć wejścia, wyjścia oraz bramy wjazdowe 
w odpowiednie wycieraczki chroniące przed 
nanoszeniem piasku i nieczystości na posadzkę, 

• wyeliminować poślizgi kół będące efektem 
gwałtownego hamowania i ruszania pojazdów, 

• chronić szczeliny skurczowe nacinane tarczą 
diamentową, pozorne i robocze, przed jeżdżącymi 
po posadzce wózkami widłowymi, w szczególności 
z kołami z twardego materiału, ponieważ tego typu 
ogumienie powoduje obłamywanie krawędzi 
naciętych dylatacji posadzki, 

• nie dopuszczać do przeciągania lub pchania palet 
(albo innych twardych i szorstkich przedmiotów) po 
powierzchni posadzki; pod 

• paletami często wystają gwoździe, które rysują 

posadzkę, 

• chronić posadzkę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi powstałymi w trakcie trwania robót 
budowlano – montażowych prowadzonych po 
wykonaniu posadzki. Nieostrożne spawanie, cięcie 
elementów stalowych w hali, montaż części 
konstrukcji, urządzeń, elementów 
wykończeniowych może skutkować upadkiem tych 
przedmiotów i prowadzić do zarysowania, 
odspojenia nawierzchni posadzki, obłamania 
krawędzi dylatacji, 

• usuwać rozlane oleje i smary, które na gładkiej 
nawierzchni posadzki tworzą warstwę poślizgową i 
tym samym mogą być przyczyną upadku osób, 
wypadku sprzętu, który prowadzić może do 
uszkodzenia posadzki, 

• zabezpieczyć posadzkę przed bezpośrednim 
działania kapiącej lub cieknącej wody z 
nieszczelnej instalacji wodociągowej lub z dachu. 

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA 

Posadzka przemysłowa jest najbardziej narażonym na 
zużycie elementem hal produkcyjnych, pomieszczeń 
magazynowych i handlowych, dlatego też należy dbać 
o właściwą jej eksploatację. 

Zabrudzenia i uszkodzenia posadzki przemysłowej 
najczęściej spowodowane są przez: 

• osiadający pył i kurz, 
• piasek wnoszony na posadzkę przez 

użytkowników, 
• koła pojazdów, szczególnie te wykonane z 

twardych materiałów, 

• rozlany olej, tłuszcz oraz inne płynne substancje 
chemiczne, 

• zawartość wysypująca się lub wyciekająca z 
uszkodzonych opakowań magazynowanych 
towarów 

Na mocno eksploatowanych ciągach komunikacyjnych 
należy szczególnie zadbać o czystość posadzki. 
Trzeba zwracać uwagę na regularne usuwanie piasku, 
który pod kołami wózków widłowych i pod podeszwami 
obuwia zachowuje się jak papier ścierny powodując 
nadmierne ścieranie się wierzchniej warstwy posadzki. 

W celu uzyskania jak najdłuższego okresu 

bezawaryjnej eksploatacji posadzki, jak również 

utrzymania jej estetyki należy przestrzegać 

poniższych zaleceń: 

• w przypadku kontaktu z posadzką substancji 
chemicznych ciekłych takich jak: kwasy, tłuszcze, 
oleje itp. należy bezzwłocznie usunąć je z na-
wierzchni posadzki oraz w razie konieczności 
zneutralizować ich agresywne działanie, 

• po usunięciu wymienionych wyżej substancji, 
nawierzchnia posadzki powinna zostać umyta 
czystą, ciepłą wodą (na powierzchni posadzki 
pomimo podjętych działań neutralizujących mogą 
pojawić się plamy bądź odbarwienia), 

• wejścia do obiektu, bramy wjazdowe powinny być 
wyposażone w odpowiednie wycieraczki, które 
ograniczą lub wyeliminują zupełnie możliwość 
nanoszenia na posadzkę olejów, agresywnych 
substancji chemicznych, drobin piasku, żwiru i 
innych miałkich substancji, 

• stosowane maszyny czyszczące nie mogą być 
wyposażone w szczotki lub pady wykonane z 
twardych materiałów, które podczas użytkowania 
mogą rysować nawierzchnię posadzki (pady i 

szczotki powinny być miękkie bądź średnio-
twarde w zależności od stopnia zabrudzenia 

posadzki), 

• do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej 
wykorzystywać urządzenia zamiatająco - 
odkurzające oraz myjące; po zakończeniu 
czyszczenia posadzki na mokro, należy 
pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia, do 
czyszczenia zabrudzeń należy stosować roztwory 
łagodnych detergentów przeznaczonych do 
pielęgnacji posadzek przemysłowych. 

• Jeśli na powierzchni posadzki wystąpiły 
uszkodzenia w postaci odprysków, dziur lub 
pęknięć, należy niezwłocznie o tym fakcie 
zawiadomić zarządcę budynku. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

Temperatura preparatu myjącego nie może 

przekraczać 50°C. Do czyszczenia stosować środki 

chemiczne neutralne lub lekko zasadowe o pH 7-10. 

Zawsze przed zastosowaniem środka czyszczącego 
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należy zapoznać się z informacjami zawartymi w 

instrukcji dołączonej do produktu. 

Zalecany sposób pielęgnacji i gruntownego 

czyszczenia posadzki epoksydowej polega na: 

• codziennym myciu i pielęgnacji posadzki 
odpowiednimi środkami czyszczącymi ogólnego 
zastosowania (zastrzeżenia patrz wyżej). wszelkie 
zanieczyszczenia w postaci kurzu, piasku itp. 
należy przed myciem usunąć ręcznie, odkurzając 
lub zamiatając mechanicznymi zamiatarkami 
bezpyłowymi na sucho. Wybór metody zależy od 
wielkości czyszczonej powierzchni i ilości 
występujących zanieczyszczeń. Mycie podłogi 
wykonywać mopami lub maszynami szorująco-
czyszczącymi, stosując środki chemiczne 
odpowiednie do występujących zanieczyszczeń. 

• gruntownym czyszczeniu posadzki 
przeprowadzanym z częstotliwością, która 
uniemożliwi odkładanie się brudu na podłodze, 
częstotliwość tego rodzaju sprzątania powinna być 
ustalana indywidualnie w zależności od 
intensywności użytkowania, stopnia zabrudzenia i 
wymogów sanitarnych. Wszelkie zanieczyszczenia 
w postaci kurzu, piasku itp. należy przed myciem 
usunąć ręcznie, odkurzając lub zamiatając 
mechanicznymi zamiatarkami bezpyłowymi na 
sucho. Wybór metody zależy od wielkości 
czyszczonej powierzchni i ilości występujących 
zanieczyszczeń. 

Mycie metodą ręczną: 

• obficie zwilżyć posadzkę roztworem myjącym 
przy pomocy mopa i odczekać 15 min. 

• czyścić podłogę ręcznie, a następnie zebrać 
brudną wodę mopem lub odpowiednim 
podkurzaczem przeznaczonym do pracy na 
mokro. Po zebraniu brudnej wody posadzkę 
spłukać czystą wodą. 

Mycie metodą maszynową: 

• zwilżyć podłogę dozując płyn z maszyny. 

• szorować nie zbierając brudnej wody. 

• zebrać brudną wodę po około 15 min. 

Sprzątanie awaryjne 

Tłuszcze, oleje i inne zanieczyszczenia tego typu 

należy posypać trocinami absorbującymi tłuszcz. 

Zebrać trociny odpowiednim odkurzaczem lub zmieść 

ręcznie. Zmyć podłogę środkiem myjącym. 

Mycie pod wysokim ciśnieniem 

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci kurzu, piasku 

itp. należy przed myciem usunąć ręcznie, odkurzając 

lub zamiatając mechanicznymi zamiatarkami 

bezpyłowymi na sucho. Wybór metody zależy od 

wielkości czyszczonej powierzchni i ilości 

występujących zanieczyszczeń. 

Nanieść roztwór środka myjącego mopem lub lancą do 

nanoszenia środka chemicznego. 

Myć powierzchnię dobierając ciśnienie robocze oraz 
typ lancy odpowiednio do intensywności zabrudzenia i 
grubości wykonanej posadzki epoksydowej. 
Zebrać wodę odkurzaczem wodnym lub zgarnąć 

ściągaczką gumową do kratki ściekowej. 

Usuwanie rdzy i kamienia osadowego 

Zwilżyć czyszczoną powierzchnię środkiem 

kwasowym (pH ok. 2). 

Pozostawić środek czyszczący na kilka, kilkanaście 

minut i wyczyścić. Spłukać wodą. 

UWAGI KOŃCOWE 

W celu zachowania gwarancji, użytkownik posadzki 

powinien przedstawić wykonawcy plan utrzymania 

posadzki w cyklu dziennym, tygodniowym, 

miesięcznym i rocznym przedstawiając wykonawcy, 

do akceptacji, sposób sprzątania, stosowane 

urządzenia i preparaty czyszczące. 

Do podstawowych czynników obniżających trwałość 

posadzki należą: 
• użytkowanie posadzki niezgodnie z 

przeznaczeniem zarówno ze względu na rodzaj, 
jak i wielkość obciążeń, 

• nieregularne i niedokładne sprzątanie, zamiatanie, 
odkurzanie posadzki przed myciem (piasek 
dostający się pod element czyszczący powoduje 
rysowanie nawierzchni), 

• używanie niewłaściwych (twardych) szczotek i 
padów, brak systemu wycieraczek zbierających 
piasek i inne nieczystości np. z obuwia, 

• zaniedbany teren wokół obiektu, brak chodników, 
utwardzonych parkingów, placów manewrowych i 
dróg dojazdowych, co powoduje wnoszenie na 
posadzkę nadmiernej ilości piasku i innych 
zanieczyszczeń, 

• nieszczelne lub uszkodzone opakowania towarów, 
w wyniku czego wydostaje się na posadzkę 
zawartość tych opakowań, która może być 
szkodliwa dla nawierzchni posadzki, 

• nieprzeszkolony (w zakresie sposobu czyszczenia 

posadzek przemysłowych) i nieodpowiedzialny 

personel, do którego należy dbałość o należyte 

utrzymanie obiektu. 

Dobór odpowiednich środków czyszczących i 

konserwujących posadzkę należy zawsze 

skonsultować ze specjalistami posiadającymi wiedzę 

w tym zakresie. 

Posadzki należy zabezpieczyć przed możliwością 

uszkodzenia w wyniku uderzenia ostrymi i ciężkimi 

przedmiotami. Należy wykonywać przeglądy okresowe 

posadzek, a ewentualne uszkodzenia, również te nie 

objęte gwarancją, zgłaszać Wykonawcy. 


