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• L’aspect et la propreté des sols, c’est la qualité de l’accueil, la sécurité de 
l’usager, l’hygiène générale des locaux.  

• Nous vous proposons des produits techniques et efficaces pour vos sols 
avec notre gamme CLEANER DURASOLS.  

• Notre expertise est associée à des méthodes de lavage professionnelles 
et respectueuses de l’environnement. 

 

• Wygląd i czystość posadzek świadczą o jakości przyjęcia, 
bezpieczeństwie użytkowników i ogólnej higienie pomieszczeń.  

• Nasza firma oferuje techniczne i skuteczne produkty do posadzek  
z gamy CLEANER DURASOLS.  

• Łączymy nasze długoletnie doświadczenie z profesjonalnymi 
technologiami mycia oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. 
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LES DIFFERENTS TYPES DE SOLS 
RÓŻNE RODZAJE POSADZEK 
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Posadzki z tworzyw sztucznych        30% 
Posadzki wykładzinowe  29% 
Płytki    28% 
Parkiety    13% 

 



LES REVETEMENTS NATURELS : on les nettoie avec des produits dont le pH ne doit pas 
être ni trop alcalin (11 à 14) ni trop acide (0 à 2). 

OKŁADZINY NATURALNE: ten rodzaj okładzin należy czyścić przy użyciu produkt o pH 
niezbyt zasadowym (11-14) ani zbyt kwaśnym (0-2).  

LES REVETEMENTS SYNTHETIQUES : ils résistent à tous les produits chimiques à 
l’exception des solvants pétroliers. 

OKŁADZINY SYNTETYCZNE: są odporne na wszystkie produkty chemiczne, za wyjątkiem 
rozpuszczalników ropopochodnych.  

LES REVETEMENTS THERMIQUES : ils résistent à tous les produits chimiques à l’exception 
de l’acide fluorhydrique  et des solvants pétroliers. 

OKŁADZINY TERMICZNE: są odporne na wszystkie produkty chemiczne za wyjątkiem 
kwasów fluorowodorowych i rozpuszczalników ropopochodnych. 

 Classification des revêtements 
 Klasyfikacja okładzin posadzkowych 
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SUPPORTS  NATURELS 
PODŁOŻA NATURALNE 

 

SUPPORTS  SYNTHETIQUES 
PODŁOŻA SYNTETYCZNE 

 

SUPPORTS  THERMIQUES 
PODŁOŻA TERMICZNE 

marbre 
pierre 
linoléum 
bois non vitrifié 
carton 
papier 
textiles naturels 
caoutchouc 
cuir 
ciment 
plâtre 
cuivre 
Aluminium 

marmur  
kamień 
linoleum  
drewno 
nielakierowane 

karton 

papier 
tkaniny naturalne 

guma 
skóra  
cement 
gips 
miedź 
aluminum 

skaï 
bois vitrifié 
 
peintures 
vernis 
textiles synth. 
 
Gerflex 
Gerflor 
Taraflex  
Taralay 
Tarasport 

skaj 
drewno 
lakierowane 
farby 
lakier 
tkaniny 
syntetyczne 
Gerflex 
Gerflor 
taraflex 
Taralay 
Tarasport 

émail 
thermoplastiques 

faïence 
verre 
stratifiés 
inox 
carrelage 
grès 
céramique 
terre cuite 

emaliowane 
termoplastyczne 

glazura 
szkło 
laminaty  
stal nierdzewna 

płytki  
gres 
ceramika 
terakota 
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 3 CATEGORIES DE REVETEMENTS (souples, semi souples et dures) 
 3 KATEGORIE OKŁADZIN (miękkie, półmiękkie i twarde) 



LES DIFFERENTES ETAPES 
RÓŻNE ETAPY 
 



Remettre en état les sols encrassés ou 
protégés par des cires ou émulsions 
Przywrócenie do pierwotnego stanu 
zabrudzonych lub zabezpieczonych woskiem  
lub emulsjami posadzek 
Protéger les sols des agressions (trafic, 
taches…) et lui donner un aspect brillant  
Ochrona posadzki przed agresywnymi 
czynnikami (ruch, plamy…) i przywrócenie 
połysku 
Permettre de nettoyer sans altérer la 
protection du sol 
Umożliwienie czyszczenia bez uszkadzania 
warstwy ochronnej posadzki 

     Nettoyer 

Czyszczenie 

     Protéger 

Ochrona 

     Décaper 

Usuwanie 
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DECAPAGE 
USUWANIE ZABRUDZEŃ  
 
Phase 1 : Préparation des sols 
Etap 1: Przygotowanie posadzki 
 



HYGIENE DES SOLS 
HIGIENA POSADZEK 

Il existe 2 types de décapages : 
 

 DECAPAGE AU MOUILLE  

 

 Pour les revêtements très encrassés.  

 Application avec un balai de lavage à 
plat 

 Temps d’action à respecter  

 Passage de la monobrosse basse 
vitesse.  

 Aspiration ou évacuation des résidus 
à la raclette. 

 

 

 Istnieją 2 sposobu usuwania starej 
warstwy: 
 

 USUWANIE NA MOKRO 

 W przypadku bardzo zabrudzonych 
posadzek. 

 Nakładanie produktu płaskim mopem 

 Przestrzeganie czasu działania. 

 Zastosowanie maszyny szczotkowej  
o niskiej prędkości.  

 Odkurzanie lub usuwanie 
pozostałości przy pomocy szpachelki. 

Zamieść Przygotować Nałożyć Pozostawić do 

wyschnięcia 

Użyć maszyny do 

polerowania posadzki 

Odkurzyć pH Sprawdzić zneutralizowanie posadzki 

przed nałożeniem warstwy emulsji 
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 DECAPAGE A SEC (en spray) :  

 

 Permet l’élimination totale ou 
partielle de la protection du sol en 
appliquant le principe de la méthode 
spray.  

 Le produit est vaporisé sur le sol et 
passage de la monobrosse avec un 
disque approprié (disque marron). 

 Convient pour les sols sensibles à 
l’eau et sans trop d’accumulation de 
couches de cires.  

 Permet de ne traiter qu’une petite 
zone. 

 

 USUWANIE WARSTWY ZABRUDZEŃ NA 
SUCHO (spray): 

 Pozwala na całkowite lub częściowe 
usunięcie warstwy zabezpieczającej 
posadzki poprzez rozpryskanie 
produktu na czyszczonej powierzchni. 

 Produkt rozpryskiwany jest na 
posadzce, a następnie użyta jest 
maszyna myjąca z odpowiednim 
dyskiem (brązowy). 

 Dostosowane do powierzchni 
wrażliwych na działanie wody oraz bez 
zbyt dużej ilości warstw wosku. 

 Pozwala na konserwację jedynie 
niewielkich powierzchni. 
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 On appelle aussi cette phase « remise 
en état » 

 Le décapage a pour but de 
débarrasser les sols des  salissures 
incrustées ainsi que les anciennes 
couches de protection. 

 Applicable sur tous types de sols à 
l’exception des sols textiles et des 
parquets non vitrifiés. 

 Phase très importante car de la bonne 
préparation du revêtement dépend la 
qualité de la protection qui sera 
ensuite appliquée. 

 Bien vérifier la neutralisation du sol 
avant la pose de l’émulsion. 

 Etap zwany również etapem 
„przywrócenia do stanu 
pierwotnego”  

 Etap usuwania starych powłok ma na 
celu usunięcie z powierzchni posadzki 
wyschniętych zabrudzeń a także 
starych warstw ochronnych. 

 Można stosować na wszystkich 
rodzajach podłoża, za wyjątkiem 
wykładzin tkaninowych i parkietów 
nielakierowanych. 

 Bardzo ważny etap: prawidłowe 
przygotowanie wpływa na jakość 
zastosowanej ochrony. 

 Należy dokładnie sprawdzić 
zneutralizowanie posadzki przed 
nałożeniem emulsji.  



PRODUITS 
PRODUKTY 
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Décapant à base de solvants et d’agents fortement alcalins. 
Très efficace sur les sols encrassés. 
Pour tous types de sols résistants à l’eau. 
Ne s’utilise pas sur les parquets non vitrifiés. 
Produkt czyszczący na bazie rozpuszczalników ze składnikami 
mocno zasadowymi. 
Bardzo skuteczny na mocno zabrudzonych podłożach. 
Przeznaczony do wszystkich posadzek odpornych na wodę. 
Nie stosować na posadzkach nielakierowanych. 

Décapant à base de solvants, qui permet d’éliminer en profondeur 
les anciennes couches d’émulsions. 
Sans rinçage : entraîne un gain de temps. 
S’utilise sur tous types de sols à l’exception des parquets, lièges et 
surfaces peintes. 
Produkt czyszczący na bazie rozpuszczalników usuwający stare, 
głębokie warstwy emulsji.  
Nie trzeba spłukiwać: gwarancja oszczędności czasu.  
Można stosować na wszystkich rodzajach posadzek z wyjątkiem 
parkietów, posadzek korkowych i powierzchni malowanych. 



PROTECTION 
OCHRONA 
 
Phase 2 : Protection des sols 
Etap 2: Zabezpieczenie posadzki 
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Protéger un sol avec le produit adapté, c’est lui apporter une durabilité et une 
protection contre les attaques extérieures. 
Le film protecteur se dépose sur les sols et permet d’imperméabiliser, de 
protéger et d’apporter une brillance aux sols. 
Zabezpieczenie posadzki przy użyciu odpowiedniego produktu to 
zagwarantowanie długiego okresu użytkowania i ochrony przed 
zewnętrznymi czynnikami.  
Na powierzchni posadzki powstaje ochronna warstwa, która stanowi izolację, 
chroni i nadaje połysku czyszczonego podłoża. 

Wylać  Rozprowadzić Rozprowadzić pasmami Pozostawić do 
wyschnięcia 

Powtórzyć czynność w 
razie potrzeby 

Pozostawić do 
wyschnięcia i uzyskania 
połysku 



 LES EMULSIONS : 

 

 Un sol non protégé subit toutes les 
agressions.  

 L’émulsion subira toutes les agressions 
à sa place et protégera les sols en leur 
donnant un aspect brillant 

 Il existe plusieurs types d’émulsion, le 
choix doit être fait en fonction des 
caractéristiques du revêtement de  sol.  

 La résistance à l’usure dépendra de la 
nature du produit et du nombre de 
couches (en général 2 ou 3).                                                                                   

 Les émulsions de protection sont des 
produits basiques avec un pH de 8 à 10 
environ.                                                                                        
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 EMULSJE: 

 Niezabezpieczona posadzka narażona 
jest na działanie agresywnych 
czynników. 

 Emulsja przejmuje na siebie wszelkie 
zagrożenia i chroni posadzkę nadając 
jej połysk. 

 Dostępne są różne rodzaj emulsji, ich 
wyboru należy dokonać w zależności 
od parametrów okładziny 
posadzkowej.  

 Odporność na ścieranie zależy  
od rodzaju produktu oraz od ilości 
warstw (ogólnie, dwie lub trzy). 

 Emulsje ochronne to produkty 
zasadowe z pH do około 8 do 10.                                                                                      



 

 

LES  CIRES :  

La cire liquide qui est un mélange de cire et de solvants volatiles, qui peut être utilisé 
en méthode spray sur le parquet. 

WOSKI:  

Wosk płynny to mieszanka wosku i lotnych rozpuszczalników, stosowanych poprzez 
ich rozpryskiwanie na posadzce.  
 

LES VERNIS DE VITRIFICATION : 

Ils forment un film brillant et durent plusieurs années. Le renouvellement ne peut se 
faire que par ponçage et sur la totalité du parquet 
LAKIERY:  

Tworzą błyszczącą warstwę na powierzchni posadzki i gwarantują zabezpieczenie 
na kilka lat.  
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LES BOUCHES PORES : 

Ils sont utilisés pour diminuer la porosité et la rugosité des différents revêtements : 
carrelages, thermoplastiques, linoléums…                

Ils servent de couche d’ancrage avant la pose d’une émulsion de protection. 

PRODUKTY DO WYPEŁNIANIA PORÓW: 

Stosowane są w celu zredukowania porowatości i szorstkości różnego rodzaju 
okładzin: płytek ceramicznych,  wykładzin termoplastycznych, linoleum ... 

Zabezpieczają posadzkę tworząc podkład akrylowy. Mogą być stosowane  
na porowatych posadzkach i posadzkach z tworzywa sztucznego. 

Bez obróbki    Posadzki porowate 

Obróbki 

Obróbka i ochrona 
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LES EMULSIONS SYNTHETIQUES LES EMULSIONS METALISEES 

Les émulsions autolustrantes : 
Non polissables, elles durcissent et brillent après 
séchage. Elles sont à base d’ions acryliques et 
forment une couche dure et homogène ; mais 
elle se raye facilement. 

Certaines émulsions autolustrantes peuvent 
être renforcées par l’addition d’ions 
métalliques qui vont former des articulations 
sur les chaînes polymérisées. 
La protection sera dure mais pourra aussi être 
appliquée sur des sols souples. 

Les émulsions polissables : 
Elles forment un film souple qu’il faudra lustrer 
pour les faire briller. Elles conviennent 
parfaitement aux sols souples ou fragiles 
(caoutchouc lisse, pastillé, linoléum…). Pour 
redonner du brillant, il suffit de relustrer.  

Les émulsions semi polissables : 
C’est un mélange d’une émulsion autolustrante 
dure et émulsion polissable souple. Convient 
très bien aux sols souples. Le lustrage est 
important pour obtenir une bonne planéité de la 
surface. 

LES EMULSIONS : 



EMULSJE SYNTETYCZNE EMULSJE METALIZOWANE 

Emulsje samopołyskowe: 
Nie wymagają polerowania, twardnieją  
i uzyskują połysk po wyschnięciu. Oparte na 
formule jonów akrylowych tworzą twardą  
i jednorodną warstwę, jednak łatwo ulegają 
uszkodzeniom. 

Niektóre emulsje połyskowe można wzbogacić 
przez dodanie jonów metali. 
Dzięki powyższemu uzyskuje się silną ochronę, 
którą można stosować również na miękkich 
posadzkach. 

Emulsje do polerowania:  
Tworzą elastyczną warstwę, która  
po polerowaniu uzyskuje połysk. Idealne  
do elastycznych lub delikatnych posadzek 
gładkiej gumy, posadzki osadzanej, linoleum…). 
Aby przywrócić połysk, wystarczy ponownie 
wypolerować. 

Emulsje półpolerowane:  
To mieszanka twardych, samopołyskowych 
emulsji z delikatną emulsją do polerowania. 
Idealne do posadzek miękkich. Przy ich 
zastosowaniu polerowanie stanowi ważną 
czynność pozwalającą uzyskać płaską 
powierzchnię. 

EMULSJE: 



Comment choisir une émulsion ? En fonction du type de revêtement et du trafic 

Jak dobrać emulsję? W zależności od rodzaju posadzki i natężenia ruchu 

Emulsions 
autolustrantes 

Emulsja 
samopołyskowa 

Emulsions 
polissables 
Emulsja do 

polerowania 

Emulsions semi 
polissables 

Emulsja 
półpolerowana 

Emulsions 
métallisées 

Emulsja 
metalizowana 

Sols durs 
Posadzki twarde  

X X X X 

Sols souples 
Posadzki miękkie 

X X 

Tous types de 
sols 
Wszystkie rodzaje 
posadzek 

X X X X 
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PRODUITS 
PRODUKTY 
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Bouche pore et protection. 
Renforce l’adhésion, la durabilité et la brillance de l’émulsion. 
S'utilise pur en une seule couche 
Protège le sol par une sous-couche acrylique. 
S’utilise sur sols poreux et plastiques. 
Produkt do wypełniania porów 
Zwiększa przyczepność , okres użytkowania i nadaje połysk warstwie 
emulsji.  
Stosuje się w postaci czystej i w jednej warstwie. 
Chroni posadzkę dzięki akrylowej warstwie podkładu.  
Można stosować na posadzkach porowatych i posadzkach  
z tworzywa sztucznego. 

Formule à la cire d'abeille et à la térébenthine qui permet de 
nettoyer, nourrir et protéger le sol 
Redonne une surface brillante 
S'utilise sur les surfaces en bois et en liège 
Formuła na bazie wosku pszczelego i terpentyny pozwalająca  
na czyszczenie,  odżywianie i ochronę posadzki . 
Przywraca połysk powierzchni. 
Może być stosowana  na podłożu drewnianym lub z korka. 
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Emulsion acrylique autolustrante, spécialement conçue pour 
maintenir une brillance élevée sur sols souples ou durs (pierres 
marbrières, sols thermoplastiques) 
Grande résistance au trafic 
Particulièrement adaptée au milieu hospitalier (résiste aux alcools et 
aux désinfectants) 
Formule anti-dérapante et anti-UV 
Séchage rapide 
Rendement : 30 à 40 m² 
Contient de la résine pour une plus grande résistance 
Akrylowa emulsja samopołyskowa stworzona specjalnie  
do utrzymania połysku posadzek miękkich i twardych (kamień 
marmurowy, powłoki termoplastyczne) . 
Wysoka odporność na ruch. 
Szczególnie dostosowana dla szpitali (produkt odporny na działanie 
alkoholu i środków dezynfekujących) . 
Formuła antypoślizgowa i anty-UV. 
Produkt szybkoschnący. 
Wydajność: 30 do 40 m² . 
Zawiera żywicę, co gwarantuje większą odporność. 
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Donne un aspect très brillant 
Produit à base d'acrylique métallisée pour le lustrage haute et très 
haute vitesse 
Dépose un film de polymères 
 
Gwarantuje wysoki połysk posadzki 
Produkt na bazie akrylu metalicznego przywracającego szybko wysoki 
połysk i pozostawiającego warstwę polimerową . 
 



ENTRETIEN 
KONSERWACJA 
 
Phase 3 : Entretien des sols 
Etap 3 : Czyszczenie posadzek 
 



HYGIENE DES SOLS 
HIGIENA POSADZEK 

Pour l’entretien des sols, il est important de choisir un produit adapté aux 
types de revêtements et aux salissures. 
 
W celu zapewnienia prawidłowej konserwacji posadzek bardzo ważny jest 
dobór produktów dostosowanych do rodzaju okładziny i stopnia zabrudzeń. 



PRODUITS 
PRODUKTY 
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Combinaison de tensioactifs et de polymères 
Nettoie, protège et redonne de la brillance aux sols 
Élimine les traces de séchage 
S’utilise pur ou dilué 
Pur : élimine les traces de séchage et assure  
Dilué : garantit la brillance. 
À utiliser en alternance avec un produit neutre afin d’éviter 
l’encrassement des sols. 
Połączenie składników powierzchniowo czynnych i polimerów 
Czyści, chroni i przywraca połysk posadzek. 
Usuwa smugi. 
Można stosować w postaci czystej lub rozcieńczonej. 
W postaci czystej: usuwa smugi i zapewnia nabłyszczenie 
Rozcieńczony: nadaje połysk. 
Stosować naprzemiennie z produktem neutralnym w celu uniknięcia 
zabrudzenia posadzki. 
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Détergent neutre pour l’entretien des sols au quotidien 
N’altère pas le brillant des sols 
Élimine efficacement les taches et salissures 
Laisse un agréable parfum 
 
Neutralny środek czyszczący do codziennej konserwacji posadzek 
Nie pozbawia posadzki połysku. 
Skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia. 
Pozostawia przyjemny zapach. 
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Dégraissant puissant concentré spécial salissures trafic urbain 
(graisses minérales, suie, résidus d’échappement…).  
Riche en savon 
S’utilise pour les sols non protégés fortement encrassés. 
Peut être utilisé sur les peintures, plastiques et caoutchoucs 
Séquestrant en calcaire 
 
Silnie działający koncentrat odtłuszczający przeznaczony do 
zabrudzeń związanych z ruchem ulicznym (tłuszczy mineralnych, 
sadzy, osadów spalin...).  
Wysoka zawartość mydła, 
Można używać do silnie zabrudzonych, niezabezpieczonych posadzek.  
Można stosować na powierzchniach malowanych, z tworzyw 
sztucznych i gumy. 
Warstwa maskująca z wapnia. 
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Détergent alcalin puissant qui dégraisse en profondeur 
Élimine le film gris formé avec le temps 
 
Silny preparat zasadowy do usuwania głębokich plam tłuszczu. 
Usuwa warstwę szarego osadu odkładającego się z upływem czasu. 
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Détergent désinfectant surodorant au parfum rémanent pour le nettoyage des sols 
et des surfaces. 
Bactéricide : NF EN 1276 
Parfums : pamplemousse, ambiance, menthe ou jasmin 
 
Preparat czyszczący i dezynfekujący pozostawiający przyjemny zapach do czyszczenia 
posadzek i różnych powierzchni. 
Bakteriobójczy l: NF EN 1276. 
Zapachy: grapefruit, neutralny, miętowy i jaśminowy. 
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Shampooing moquettes moussant 
Nettoie en profondeur et laisse un parfum agréable 
Action bactériostatique 
 
Pieniący się szampon do wykładzin dywanowych 
Głębokie czyszczenie i przyjemny zapach. 
Działanie bakteriostatyczne. 
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Posadzka 
Etap 1 

Przygotowanie 

Etap 2 

Ochrona 

Etap 3 

Konserwacja 

Płytki Usuwania starych powłok   Hyper preparat odtłuszczający o podwójnym 

działaniu 

Wysoka wydajność 

Odor+ 

Płytki porowate Usuwania starych powłok 

Usuwania starych powłok bez 

spłukiwania 

Preparat do zatykania porów 

Emulsja E30 

Preparat neutralny o podwójnym działaniu 

Wysoka wydajność 

Odor+ 

Marmur Usuwania starych powłok Chrono Emulsja 

Emulsja E30 

o podwójnym działaniu 

Wysoka wydajność 

Odor+ 

Wykładzina dywanowa     Szampon do wykładzin dywanowych 

Wyciąg do wykładzin dywanowych 

Parkiet   Wosk do parkietów Preparat Neutralny 

Posadzki przemysłowe, beton, 

cement 

Usuwania starych powłok   Preparat Hyper odtłuszczający  

Preparat Neutralny 

Wysoka wydajność 

Odor+ 

Posadzki z tworzyw 

sztucznych 

Usuwania starych powłok 

Usuwania starych powłok bez 

spłukiwania 

Preparat do zatykania porów 

Emulsja E30 

Chrono Emulsja 

Preparat Neutralny 

o podwójnym działaniu 

Odor+ 

Terrakota  Usuwania starych powłok 

Usuwania starych powłok bez 

spłukiwania 

Preparat do zatykania porów 

Emulsja E30 

Chrono Emulsja 

Preparat Hyper odtłuszczający  

Preparat Neutralny 

Wysoka wydajność 

Odor+ 



LES  TESTS PREALABLES / WSTĘPNE PRÓBY/TESTY 
 
 Incompatibilités avec certains supports 
 Niekompatybilność z niektórymi posadzkami. 
 
 Composition et dilution du produit utilisé 
 Skład i rozcieńczenie stosowanego produktu. 

 
 Matériel utilisé et dans quelles conditions ( disques, vitesse…) 
 Stosowane urządzenia i warunki ich pracy (dyski/tarcze, 

prędkość...) 

 Conseils d’utilisation des produits 
 Zalecenia dotyczące użycia produktów. 
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PRZYKŁADY NIEKOMPATYBILNOŚCI POSADZEK 

Produits acides 
Produkty kwasowe 

Marbre,  travertin, Ciment… 
marmur, trawertyn, cement… 

Produits alcalin 
Produkty zasadowe 

Linoléum, Tapis de laine, Caoutchouc… 
linoleum, wykładziny dywanowe, guma... 

Solvants 
Rozpuszczalniki 

Revêtements textiles synthétiques, Caoutchouc, certains PVC, 
Asphalte… 
powłoki z tkanin syntetycznych, guma, niektóre PCW, asfalt… 

L’eau 
Woda 

Parquet non vitrifié, liège, revêtements textiles en fibres 
naturelles…. 
parkiet nielakierowany, korek, powłoki z tkanin z naturalnych 
włókien.... 

La chaleur 
Ciepło 

Caoutchouc, Vinyl, Asphalte, Revêtements textiles… 
guma, winyl, asfalt, okładziny z tkanin.... 
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Merci pour votre attention 
Dziękujemy za uwagę. 


