
 

Ważne 

 Staraj się regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie schodów i spoczników. Pozostawienie 

zabrudzeń na dłuższy okres czasu może skutkować przebarwieniami, które będą trudne lub 

nawet niemożliwe do usunięcia 

 Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używaj myjek ciśnieniowych 

 Lekkie zabrudzenia można z powodzeniem usunąć przy pomocy samej wody 

 Większe zabrudzenia będą wymagały użycia środków do czyszczenia lastryko i szczotkowania. 

 Usuwanie trudnych zabrudzeń wymaga stosowania specjalistycznych środków do usuwania 

plam z wyrobów lastryko np. Dasag Clean Seal lub innych środków przeznaczonych do 

usuwania zabrudzeń z wyrobów lastryko 

 

1. Wstępne czyszczenie 

 Oczyść wstępnie powierzchnię przy pomocy myjki     

 ciśnieniowej z użyciem czystej wody.  
Dzięki temu usuniesz kurz i brud, które nie będą rozcierane po powierzchni w kolejnych fazach 

czyszczenia. Ponadto używanie silnych środków czyszczących wymaga wstępnego zwilżenia 

powierzchni aby ograniczyć wchłanianie detergentu przez schody i płytki   

 

2. Szczotkowanie z użyciem detergentu 

Rozcieńcz detergent zgodnie z zaleceniami producenta i przy pomocy szczotki nanieś 

go na czyszczoną powierzchnię. Odczekaj kilka minut zanim przejdziesz do 

szczotkowania powierzchni.   
Używaj detergentów przeznaczonych do wyrobów lastryko w stężeniu zalecanym przez producenta. Do 

szorowania używaj twardych szczotek do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Pracę możesz 

przyspieszyć przy pomocy szczotek elektrycznych 

 

3. Spłukiwanie 

Zmyj powierzchnie czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.  W przypadku 

niedostatecznego doczyszczenia powierzchni powtórzy zabieg. Aby szybciej osuszyć 

powierzchnię użyj gumowej ściągaczki do wody z podłóg. Możesz również użyć nagrzewnicy 

na gorące powietrze. 

   

4. Impregnacja 

Na suchą powierzchnię nanieś impregnat przy pomocy wałka lub pędzla. Impregnat 

rozprowadzaj równomiernie zachowując jeden kierunek nanoszenia preparatu. 
Pamiętaj, że po użyciu mocnych środków czyszczących konieczne jest przeprowadzenie ponownej 

impregnacji powierzchni. Do impregnacji używaj sprawdzonych środków przeznaczonych do 

powierzchni płaskich lastryko np. Dasag Top Sealer. Pamiętaj, że po zaimpregnowaniu schodów 

powinny one nadal posiadać wymagany stopień antypoślizgu. Impregnaty hydrofobowe powodują, że 

mokra powierzchnia staje się śliska.  

 

5. Etap końcowy 

Po wyschnięciu zaimpregnowanej powierzchni można zacząć ją użytkować.  
Nie przyspieszaj wysychania impregnatu. Powinien on samoistnie wchłonąć się w strukturę materiału. 

Dzięki temu zabezpieczy powierzchnię na długi czas. 

 

PŁYTY ZEWNĘTRZNE 

SCHODY ZEWNĘTRZNE 
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