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1. Fontanna 
 

- Konserwacja codzienna. 
W przypadku konieczności czyszczenia fontanny należy spuścić wodę za pomocą 
spustu (odpływu) znajdującego się w studzience oraz rozkręcenia śrubunku na 
rurze dochodzącej do pompy i poprzez demontaż rzygacza górnej misy. Mycie 
poszczególnych elementów kamiennych fontanny powinno odbywać się za pomocą 
delikatnej bawełnianej szmatki i delikatnych detergentów (np. rozcieńczony płyn do 
mycia naczyń) lub przy pomocy profesjonalnych środków do czyszczenia (mycia) 
kamienia (środkami o identycznym działaniu i  nie gorszej jakości niż np. „Akemi 
łagodne mydło”; „Akemi środek do czyszczenia Triple Effect”). 

- Konserwacja okresowa. 
Zaleca się okresową impregnację poszczególnych elementów fontanny co 6 
miesięcy. Do impregnacji zaleca się użycia: 
a) elementy z piaskowca – środkami o identycznym działaniu i  nie gorszej jakości 

niż impregnat „Sarsil H15” (możliwy Impran firmy Kiehl) 
b) elementy marmurowe (mozaika) – środkami o identycznym działaniu i nie 

gorszej jakości niż impregnat „Akemi Anti-Fleck” (możliwy Impran firmy Kiehl) 
Uwaga! Impregnację należy wykonywać po uprzednim spuszczeniu wody z fontanny oraz 
wysuszeniu elementów kamiennych. 
 
Ostrzeżenie! Zabrania się wchodzenia do fontanny, obciążania górnej misy fontanny 
przedmiotami, opierania się o górną misę fontanny! 
 
 

2. Sufity podwieszane (płyty mineralne) 

 
 
 

3. Płytki ceramiczne - podłoga 

 
Należy pamiętać o utrzymywaniu w nienagannej czystości fugi w celu zapobieżeniu ich 
zagrzybienia. 
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4. Tapety 
 

 
Tapety można czyścić również nieco innym sposobem. Można zastosować metodę 
tamponowania, która polega na tym, aby jak najmniej możliwie usuwać plamy 
mechanicznie. Mechaniczne usuwanie zabrudzeń powinno odbyć się przy pomocy białej 
ścierki i środków wskazanych powyżej. Technika polega na zamykaniu plamy do środka 
ruchem okrężnym bez przemaczania tapety i bez spłukiwania. Miejsce po plamie 
delikatnie przetrzeć białą ścierką. 

 
 

5. Ściany: 
a. odciskane (bloki skalne – klatka schodowa nr 21) 

 

 
 

b. malowane artystycznie (przecierki) 
 

 
 
 

6. Okładziny ceramiczne ścienne 
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7. Balustrady i pochwyty  
 

 

 
 

Balustrady i pochwyty należy czyścić i pielęgnować przynajmniej raz w tygodniu. 
 
Jako środek alternatywny do produktów Berner można stosować środki o identycznym 
działaniu i nie gorszej jakości niż produkt Clinex SHINE STEEL - środek do czyszczenia i 
nabłyszczania stali. Należy pamiętać, aby stosować produkty zgodnie z instrukcją zawartą 
na opakowaniu. 
 
 

8. Stolarka drzwiowa 
 

Elementy drewniane konserwować stosownymi preparatami przeznaczonymi do 
konserwacji mebli (np. Pronto), wpierw przecierając powierzchnię sucha ścierką w celu 
pozbycia się kurzu, a następnie wilgotną ścierką z w/w preparatem.  
Trudniejsze zabrudzenia usuwać rozcieńczalnikami ekstrakcyjnymi – nie należy przecierać 
długo jednego miejsca, aby nie uszkodzić powłoki lub doprowadzić do „wybłyszczenia” 
powierzchni. 
Drzwi nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą – należy zachować 
ostrożność przy myciu podłóg. 
Nie usuwać żadnych zanieczyszczeń ostrymi narzędziami i płynami nie przeznaczonymi do 
powierzchni drewnianych. 
 

Powierzchnie drzwi stalowych przecierać wilgotną szmatką (nie pocierać długo w jednym 
miejscu, aby nie uszkodzić powierzchni) lub z użyciem środków czyszczących dostępnych 
na rynku (np. Sidolux, Ajax). Zabrania się stosowania do czyszczenia powierzchni 
agresywnych środków chemicznych, kwasów, rozpuszczalników i związków 
ropopochodnych. 
Nie usuwać żadnych zanieczyszczeń ostrymi narzędziami. 
 
Należy chronić stolarkę oraz jej elementy przed korozją. Aby temu zapobiec należy często 
usuwać brud i kurz, zmywając go z profili stolarki 
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9. Opaski artystyczne (obłożeni portalowe nad barem w holu głównym (powierzchnia 
imitująca piaskowiec), opaski w kształcie arabskim we wnękach i otworach 
przejściowych (ościeże; powierzchnia imitująca piaskowiec), cokoły imitujące 
kamień naturalny – piaskowiec). 

 

Utrzymanie czystości należy przeprowadzać za pomocą miękkich materiałów (np. szmatka 
bawełniana) zwilżona wodą z dodatkiem delikatnych detergentów (środki o identycznym 
działaniu i  nie gorszej jakości niż np. rozcieńczony płyn do mycia naczyń (ludwik, Pur)). Nie 
stosować do usuwania plam silnych środków np. Domestos, Ace. 
 
 

10. Drzwi szklane prysznicowe  

 
 
Przykładowe środki do czyszczenia szkła – środki o identycznym działaniu i  nie gorszej 
jakości niż preparaty do mycia szyb Ajax, Profi G520, PROFIMAX LH 220K, Ecolab Brial 
lub Sopal. Należy pamiętać, aby stosować produkty zgodnie z instrukcją zawartą na 
opakowaniu. 
 
 

11. Zabudowa meblowa  
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Producent mebli, jako przykład mycia wszystkich wymienionych materiałów, podaje: czyścić 
meble roztworem letniej wody z płynem do mycia naczyń (środkami o identycznym 
działaniu i  nie gorszej jakości niż np. Ludwik), wpierw przetrzeć powierzchnię mebla 
wilgotną szmatką (nie mokrą) zanurzoną w roztworze, po czym wypolerować suchą, miękką 
szmatką do sucha.  
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12. Meble z technorattanu  

 

Czyszczenie wodą (myjką ciśnieniową) bez dodatku środków chemicznych. W razie 
potrzeby zastosować roztwór wody z mydłem lub płynem do mycia naczyń (środkami o 
identycznym działaniu i  nie gorszej jakości niż np. Ludwik, Pur). 
Poszewki z poliestru zdejmowane (zamek błyskawiczny) prać w temp. 30 st. C, przy użyciu 
zwykłych środków piorących (można suszyć w suszarce bębnowej, nie wybielać, 
prasowanie w temp. maks. 110 st. C).  
 
 

13. Ceramiczne wyko ńczenie baru i opasek  

 

Czyszczenie przy użyciu wody z detergentem (łyżka stołowa płynu do mycia kafli lub 
naczyń np. Ludwik, na 5 l wody). Wycierać suchą szmatką. Nie stosować kwasów i ługów. 
nie czyścić ostrymi narzędziami (nóż, stalowa szczotka). 
 
Jako alternatywny środek czyszczący do Ludwika można zastosować środki o identycznym 
działaniu i  nie gorszej jakości niż produkty: Profi Basic F510, Profi G 520. 
 
 

14. Telewizory  

 

Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia używać miękkiej szmatki zwilżonej niewielką 
ilością wody. Nie rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie (tylko na szmatkę). Nie 
używać łatwopalnych substancji (benzyny lub rozpuszczalników) ani środków czyszczących 
(dotyczy matrycy i obudowy). 
 
 

15. Posadzki z pressbetonu (klatki schodowe nr 21 oraz 31) 
 

Należy konserwować i czyścić odpowiednimi środkami przynajmniej 3 razy w tygodniu. 
Czyszczenie należy przeprowadzić powszechnie dostępnymi środkami i detergentami 
nieagresywnymi. Nie należy używać środków, które mogłyby wejść w reakcje z materiałami 
na bazie poliuretanów. Za każdym razem po przeprowadzeniu czyszczenia na mokro 
należy dokładnie osuszyć posadzkę. 
 
 

16. Schody zewn ętrzne  

 

Należy utrzymywać schody w czystości. Piasek, ziemia i inne cząstki organiczne mogą być 
przyczyną biodegradacji schodów. Schodów nie należy czyścić preparatami żrącymi.  
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17. Wanny firmy Klafs 
 

Na gładkiej powierzchni brud nie może się utrzymać. Zakurzone części można łatwo 
przeczyścić normalnymi ściereczkami lub gąbkami i wodą. Kurz ścierać na mokro (nigdy na 
sucho). Nie używać do czyszczenia środków z dodatkami rozpuszczalnika. Nie używać 
druciaków, noży lub ostrych przedmiotów. 
Do pielęgnacji i czyszczenia powierzchni nadaje się każdy używany w domu płyn lub 
środek czyszczący (podkreślono produkty, które są dostępne w Polsce) np. Pur, Ludwik, 
Ajax, Dor, Pril, Meister Proper (odpowiednik Mr. Clean), Ajax 2000, der General, 
Plastabella, Sunlicht- oder Lux- Płyn do naczyń. Nie używać środków do szorowania 
zawierających piasek! 
Okładzina z tworzywa sztucznego/trwała folia elastyczna – urządzenia Sanotherm i 
AquaThermoJet: wystarczy roztwór wody z mydłem. W razie potrzeby specjalnej 
dezynfekcji nie można używać ostrych środków czyszczących (aceton lub inne), a 
zastosować następujące preparaty (podkreślono produkty, które są dostępne w Polsce): 
Buraton 10F, Perform od Schülke & Mayr, Lysoformin od Lysoform lub produkty o 
identycznym działaniu i  nie gorszej jakości. 
 

Wanna Spavital: w przypadku wytworzenia się lekkiej powłoki wapiennej (z powodu twardej 
wody), można ją usunąć za pomocą niewielkiej ilości octu domowego. Nie stosować 
odwapniaczy (przeznaczonych do urządzeń pracujących w środowisku gorącej wody)! 
Osad wapnia na głowicy natryskowej można usunąć namaczając ją w wodzie z octem. 
 

Szorstkie powierzchnie (np. wanna Yin Yang, Sanospa, Diane 100) - do czyszczenia należy 
użyć środków o identycznym działaniu i  nie gorszej jakości niż wymienione poniżej: 
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18. Stół do masa żu Galaxy  
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19. Stół do masa żu Gaillard  

 

 
 

 
Podczas mycia stołu odłączyć wtyczkę od gniazdka sieciowego, aby w przypadku zalania 
elementów urządzenia, nie uszkodzić znajdującego się pod powłoką (materiałem) 
mechanizmu). 
 
Preparaty do mycia i jednoczesnej dezynfekcji powinny być środkami o identycznym 
działaniu i  nie gorszej jakości niż: Surfanios Fresh Lemon (koncentrat rozcieńczany w 
cieplej i zimnej wodzie, przyjemny zapach). 
Preparaty do dezynfekcji powinny być środkami o identycznym działaniu i  nie gorszej 
jakości jakości niż: Dezyradus (produkt od razu gotowy do użycia). 
 
 

20. Armatura 
 

Sanitariat ceramiczny czyścić z użyciem środków do tego przeznaczonych, dostępnych na 
runku (mleczko Cif, środki dezynfekujące), za pomocą gąbek, szmatek. 
 
Chromowane baterie i baterie z mosiądzu – czyścić systematycznie miękką, suchą 
ściereczką, aby nie doprowadzić do osadzenia się kamienia z wody na powierzchni baterii. 
Nie zaleca się czyszczenia jakimikolwiek detergentami. 
Unikać kontaktu baterii z substancjami mogącymi wchodzić w reakcję z chromem np. 
kwasy fosforowe i związki chromu, a także ze środkami do mycia glazury, usuwania 
kamienia, zawierającymi chlor. Środki zawierających kwas solny lub substancje ścierne 
również mogą spowodować uszkodzenie powłoki.. 
 
Czyścić okresowo aeratory i sitko natryskowe, wkładające je do octu na tyle czasu, ile 
będzie konieczne 
 
Jako środek alternatywny można stosować produkty o identycznym działaniu i  nie gorszej 
jakości niż Clinex SHINE STEEL - środek do czyszczenia i nabłyszczania stali. Należy 
pamiętać, aby stosować produkty zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu. 

Do mycia używać wody z mydłem, a w przypadku przetarć/plam od np. jeansów na jasnym materiale stołu 

(beż), gdy poprzednia metoda zawodzi, użyć mleczka Cif i, pocierając delikatnie, usunąć zabrudzenie. 


