
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konstantynów dn. 06 stycznia 2018 roku 
 
 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, DEZYNFEKCJI, KONSERWACJI I EKSPLOATACJI 
MATERACY GIMNASTYCZNYCH: 

ECOLE, FITNESS, SKŁADANYCH, POLE DANCE, ASEKURACYJN YCH, oraz 
WSZYSTKICH KSZTAŁTEK PIANKOWYCH 

 
 
Informacja wstępna – WAŻNA !!! 
 

� Pokrycie materacy wszystkich rodzajów, z wyjątkiem asekuracyjnych, wykonanych  
z innego materiału, oraz pokrycie kształtek piankowych stanowi skóropodobny materiał   

             tapicerski. 
 

� Materiały tapicerskie używane przez nas do produkcji materacy i kształtek, to dzianiny lub 
tkaniny powlekane warstwami polichlorku winylu i poliuretanu. Są to idealne substytutu 
naturalnej skóry.  
 

�  W czasie przechowywania i transportu, wyroby gotowe przez Państwa zakupione, ulegają 
działaniom warunków atmosferycznych, oraz wpływowi różnych sił na nie działających: zwinięte 
w rulon materace, zabezpieczane folią stretch inne produkty) Powoduje to, że w momencie ich 
dostarczenia i rozpakowania, mają widoczne ślady zagnieceń.  
 

� Nie jest to wadą produktu . W temperaturze pokojowej, przy normalnej ich eksploatacji, w 
okresie około tygodnia zagniecenia ulegają zanikowi. 

 
 
Informacje ogólne: 
 

� Wymienione wyżej Materace Gimnastyczne, powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 
� Wszystkie, z wyjątkiem POLE DANCE, występują w wersji z tkaniną antypoślizgową od spodu 

materaca, bądź bez niej. 
� Czyszczenie, oraz dezynfekcja obydwu rodzajów mat, odbywają się w podobny sposób. 

 
Czyszczenie: 
 
W zależności od intensywności zabrudzenia, czynność tą możemy wykonywać: 

• czystą szmatką zmoczoną ciepłą wodą, 
• czystą szmatką i gąbką, nasączoną ciepłą wodą z roztworem szarego mydła, 
• czysta szmatką i gąbką, nasączoną ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń Ludwik 
• czystą szmatką, po użyciu płynu do mycia zatłuszczonych powierzchni – Ludwik ACTIVE FOAM 

Grupy Inco S.A. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dezynfekcja: 
 
Warunkiem koniecznym każdej udanej dezynfekcji jest mycie i czyszczenie (jak wyżej). Prawidłowe jego 
przeprowadzenie, zapewnia skuteczność dezynfekcji. Do jej przeprowadzenia, zalecamy środki Firmy 
MEDI- SEPT , posiadające sprawdzona przez nas wysoką skuteczność, oraz co ważne - nie zmieniające w 
żaden sposób właściwości mechanicznych pokrowca materaca. Szczególnie zalecamy stosowanie środka 
będącego wyrobem medycznym, o nazwie QUATRODES ONE - koncentratu do mycia i dezynfekcji 
dużych powierzchni i sprzętu medycznego – w tym materiałów obiciowych.  
Środek ten, jeżeli macie Państwo takie życzenie, jest do nabycia w naszej firmie w opakowaniu  
– butelka 1 litrowa z dozownikiem.  
Jego zalety: 

• nie wymaga spłukiwania 
• zgodnie ze specyfikacją, działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy, ADENO, POLIO 
• nie zawiera aldehydu i fenoli 
• 1l koncentratu, to 200l roztworu roboczego 
 

Wynik testu koncentratu na pokrowcach naszych mat - brak zmian w strukturze powierzchni 
pokrowca : nie pozostawia smug i zacieków, nie odbarwia pokrowca, 
 
Konserwacja: 
Konserwacja produktu, polega na systematycznym czyszczeniu powierzchni z zabrudzeń wynikających 
ze zwykłego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 
 
Eksploatacja: 
 

• Materac powinien leżeć na powierzchni gładkiej (płaskiej) - cały spód materaca musi przylegać do 
podłoża. 

• Materac nie powinien leżeć na powierzchni zakurzonej, tłustej, lakierowanej, bądź konserwowanej 
innymi środkami chemicznymi. 

• Na powierzchni śliskiej i woskowanej antyślizg w 100% nie zabezpiecza przed przemieszczaniem 
się materacy, dlatego proponujemy ograniczniki gumowe, lub drewniane listwy 

• Na materacu należy znajdować się bez obuwia. 
• Materacy nie należy: łamać i zginać 
• Materace, za wyjątkiem niektórych rodzajów asekuracyjnych ze specjalnym przeznaczeniem, nie 

powinny być narażone na działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i innych 
czynników atmosferycznych. 

• Materace należy używać i magazynować w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w których 
temperatura powietrza wynosi od 10 do 40◦C. 

• Materac należy utrzymywać w czystości, przy pomocy wody i środków wskazanych w niniejszej 
instrukcji. 

 
 
www.tatamipoland.com 
 
Nasza Firma, życzy Państwu przyjemnej i długotrwałej eksploatacji naszych produktów 


