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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODŁOGI BALKONÓW ZESPOLONYCH 
W SYSTEMIE BALKONPLUS 

 
Podłoga balkonów jest łatwa w utrzymaniu, a jej regularne czyszczenie zapewni długotrwały ładny 

wygląd. W poniższej instrukcji przedstawiono najważniejsze aspekty związane z użytkowaniem płyty 
kompozytowej CORAPAN z żywiczną nawierzchnią antypoślizgową. 

 
CZYSZCZENIE 

 
Do czyszczenie najlepiej używać szczotki ryżowej ręcznej bądź na kiju. Niewskazane jest używanie do 

czyszczenia powierzchni szmatek, tetr bądź mopów – włókna zawarte w tych materiałach mogą zaczepiać 
się o szorstką powierzchnię podłogi stanowczo utrudniając mycie powierzchni. 

Drobne zabrudzenia i regularną pielęgnację należy przeprowadzać ciepłą wodą z dodatkiem 
popularnych detergentów np. płynów do mycia naczyń (Ludwik, Fairy itp.). Do trudniejszych zabrudzeń 
warto wspomóc się skoncentrowanymi płynami przeznaczonymi do mycia podłóg np. Sidolux. 

Należy unikać rozpuszczalników i innych środków o silnym odczynie chemicznym, gdyż mogą one 
uszkodzić powierzchnię wylewki zostawiając trwałe plamy. 
 

Powstałe zabrudzenia winny być niezwłocznie czyszczone, zwłaszcza jeśli pochodzą od silnie 
barwiących składników spożywczych takich jak kawa, czerwone wino, musztarda czy coca-cola. 
Pozostawienie wspomnianych zabrudzeń na dłuższy czas może spowodować trudne do usunięcia 
odbarwienia wylewki. 

 
UŻYTKOWANIE 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na materiały o wysokiej temperaturze. Dłuższy kontakt z wylewką 
może powodować trwałe uszkodzenia powierzchni. Winno się nie dopuszczać kontaktu wylewki z 
żarzącym się węglem, niedopałkami papierosów itp., a w przypadku kontaktu niezwłocznie oczyścić 
powierzchnię. 

 
Należy również unikać przesuwania przedmiotów po powierzchni podłogi, gdyż mogą trwale ją 

zadrapać. Zwraca się również uwagę na fakt, iż upuszczenie ciężkich przedmiotów na powierzchnie 
podłogi może skutkować powstaniem trwałych odkształceń i uszkodzeń wylewki. 

 
DODATKOWE WYKOŃCZENIE 
 

Ze względu na fakt, iż balkony są konstrukcją stalową, podlegają istotnej rozszerzalności termicznej. 
Innymi słowy ich wymiar zmienia się o kilka milimetrów w zależności od temperatury. Trwałe zespolenie 
dodatkowego wykończenia podłogi (np. płytek) jest niezalecane i skutkuje utratą gwarancji. 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 

W przypadku pytań lub niejasności związanych z użytkowaniem balkonu, zapraszamy Państwa do 
kontaktu z naszą firmą. 


