
Descoperiți gama noastră completă 
de echipamente de spălat aspirat
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8 Moduri in care se poate curăța podeaua folosind un

ECHIPAMENT DE SPĂLAT ASPIRAT

Viziteaza new.nilfisk.com/ro-ro/
Pentru mai multe detalii

1 Folosiți un sistem de dozare a substanțelor chimice. 

Dacă nu utilizați suficientă substanță chimică, nu veți putea 

curăța eficient. Dacă utilizați prea multă, nu numai că veți 

risipi bani, dar veți risca să lăsați substanțe reziduale pe 

podea. De asemenea, un sistem de dozare a substanțelor 

chimice, vă va salva timpul in care echipa realizează procesul 

de dilutie a acestora, de a fi nevoită să amestece manual 

substanța chimică în apă și de a fi nevoită să goliți si să 

curățați rezervorul de soluție după fiecare utilizare.

2 Păstrați echipamentul curat și uscat. Nu puteți curăța 

o suprafață cu echipamente murdare. Toate părțile mașinii, 

inclusiv toate periile și lamele racletei, trebuie spălate 

complet și lăsate să se usuce după utilizare.

3 Verificați regulat racletele și lamele acestora.  

În cazul în care racletele si lamele aferente nu sunt menți-

nute în stare bună, mașina nu va putea colecta în mod  

eficient apa contaminată. Pentru mai multe informații  

despre întreținere, citiți: ”Maximizarea performanței si  

a duratei de viata a echipamentului dvs.”

4 Mențineți capacul rezervorului de recuperare des-

chis după utilizare. Acest lucru va permite echipamentului 

să se usuce și să elimine bacteriile care provoacă miros.

5 Ajustati-va viteza de deplasare. Rezultatele  

bune in procesul de curățare depind de utilizarea 

cantității potrivite de apă, de substanțe chimice folosite  

și de a oferi echipamentului timp sufficient de lucru. 

Reglați debitul de apă și presiunea pe perie in funcție  

de tipul de podea de curățat și permiteți un timp 

suficient de curățare.

6 Când este nevoie folosiți echipamente cu 

spălarea cilindrică. Mașinile cilindrice umezesc 

rosturile mari de pe podea și le curăță într-o singură 

trecere. Pentru aplicațiile în care există o mulțime de 

rosturi libere, o mașină cilindrică poate economisi timp 

considerabil, deoarece nu este necesară pre-măturarea.

7 Folosiți paduri care conține diamante sau zirco-

niu cubic. Padurile care conțin diamante microscopice 

sau zirconiu cubic oferă rezultate excelente de curățare 

pentru anumite tipuri de pardoseli. În testele din lumea 

reală, s-a demonstrat că folosirea acestor tipuri de paduri 

scade semnificativ cantitatea de bacterii de pe podea.

8 Treceti de doua ori daca este nevoie. Dacă zona 

este deosebit de murdară, spălarea dublă poate fi singura 

modalitate de a îndepărta petele de murdărie.
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