GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
Utilizare generală pardoseli pentru copii - au fost concepute în general pentru utilizare
ACASA (living, hol, camera copilului), GRADINITE, CRESE, LOCURI DE JOACA.
Materialul - spuma speciala EVA = etilen vinil acetat.
Suprafața și proprietățile speciale ale materialului au fost concepute având în vedere:
amortizarea la socuri – cadere, izoterm, antibacterian, indoor, rezistent, impermeabil. Din
această cauză, pot fi utilizate pe termen lung fără a necesita tratamente și întreținere specială.
Însă, acordând produsului o mică atenție – cu ajutorul instrucțiunilor de mai jos – durata de
utilizare poete fi prelungită în continuare.
Pentru a evita deteriorările nedorite ale suprafeței, regula generală este ca pardoseli pentru
copii să fie utilizate numai desculț sau în papuci cu talpa netedă! Se va evita așezarea pe
suprafață a obiectelor grele sau ascuțite (ex. scaune, schele) sau a pantofilor cu toc.
Se pot aseza obiecte de mobilier pe pardosea, dar tineti cont ca va ramane urma pe locul unde
se va aseza (la fel ca in cazul mochetei sau a covoarelor clasice).
Pardoseli pentru copii sunt concepute în esență pentru utilizare în locuri închise, însă pot fi
utilizate uneori și în cadrul unor evenimente în aer liber. Trebuie însă să avem grijă la așezarea
în aer liber (se va evita solul neregulat, cu asperități sau cel poluat), la păstrarea în aer liber (se
va evita păstrarea în contact cu razele solare) și la curățarea de după utilizare.
Curățarea suprafetei pardoselilor pentru copii a fost concepută astfel încât să nu absoarbă
impuritățile cu care vine în contact pe durata utilizării. Prin urmare, nu necesită multă
întreținere în cazul utilizării.
Curățarea generală zilnică se face fără substanțe speciale. Cele mai eficiente sunt detergenții de
bucătărie, care conțin atât substanțe degresante cât și dezinfectante, fiind în același timp
antialergice care nu atacă pielea sau a solutiilor clasice de curatat pardoseala. Nu este
recomandată folosirea de substanțe de curățat cu efect agresiv dizolvant (ex. Domestos, Cif)!
Se recomandă spălarea separată a pardoselilor pentru copii cu ajutorul unui burete, laveta,
perii de curățat mai moi.
Acestea pot fi păstrate curate (ca suprafață unitară) și cu ajutorul diferitelor ustensile de spălat.
În acest caz, trebuie să ținem cont de lichidul care se poate strecura în spațiul dintre
elementele puzzle (dintisorii de legatura intre piese), de aceea este recomandată utilizarea unei
ustensile de spălat moderat umede – mop bine stors.
Avem convingerea că certificatele de conformitate si testele care respecta legislatia UE, oferă
informații îndestulătoare privind conformitatea din punct de vedere sanitar a pardoselilor
pentru copii comercializate, în baza cărora puteți utiliza cu încredere aceste produse.
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