
  

 

        

 

                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                      
 

Zasady eksploatacji, czyszczenia i konserwacji  
kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych z PCV typ EHA 

 

1. Ogólne informacje dotyczące kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych 
 
Kratki przelewowe i chodniki antypoślizgowe z PCV typ EHA są trwałe, odporne na ozon, chlor oraz 
wodę zarówno słoną jak i termalną. 

Wytrzymują duże obciążenia, posiadają właściwości antypoślizgowe, a także odporne są na działanie 
chemikaliów, odporne na promieniowanie ultrafioletowe, korozję, pęknięcia i na większość środków 
do mycia  i czyszczenia dostępnych na rynku. 

2. Montaż kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych 

Rozwijać jedynie w cieple. Jeżeli temperatura jest niższa niż 20°C pozostawić w ogrzewanej strefie na 
24 godziny. 

 Dokładnie wyczyścić rynnę przelewową lub podłoże. Zgodnie z planem montażu ułożyć 
elementy obok rynny lub podłoża – nie rozciągać elementów. 

 

 Umieścić pojedyncze części kratek w rynnie, rozpoczynając od narożników (jeśli takie 
występują) a chodniki ułożyć na podłożu. Elementy, które są za długie nie powinny być 
jeszcze przycinane. Proszę zostawić je zachodzące na siebie! 

                WAŻNE: UMIEŚCIĆ ELEMENTY W RYNNIE PRZELEWOWEJ. NIE NACIĄGAĆ I NIE PRZYCINAĆ ICH! 

 

 Jeżeli to możliwe, elementy powinny poleżeć kilka dni przed końcowym montażem, ponieważ 
istnieje możliwość wystąpienia kurczenia się materiału.  

             WAŻNE: JEŻELI NIE MA SPECJALNYCH WYMAGAŃ, ELEMENTY EHA SĄ PRODUKOWANE DŁUŻSZE O 

OKOŁO 3%  

 Przed połączeniem elementów, wcisnąć elementy ostatecznie, powstaną małe fałdy, należy 
je wygładzać w kierunku wolnego końca elementu.   

 

 Przyciąć lub oddzielić zachodzące elementy, które nadal są po dociśnięciu i umieszczeniu na 
miejscu. Czarne (lub białe) spodnie poprzeczki kratek, które mają być połączone muszą leżeć 
razem. 

             PORADA:  PRZYCINAĆ ELEMENTY NOŻEM DO TAPET LUB NOŻYCAMI OGRODNICZYMI 

 Dołączyć złączki i końcówki. 
 

 Pozostawić kratkę w rynnie przelewowej a chodnik na podłożu około jednego tygodnia. Jeżeli 
kratka nadal jest pofalowana, należy spróbować wcisnąć ją i przespacerować się po niej kilka 
razy. Jeżeli zajdzie konieczność,  przyciąć kratkę ponownie. 

 

 



       

 
 

3. Eksploatacja, czyszczenie i konserwacja kratek przelewowych i chodników 
antypoślizgowych 

 
Dla zachowania odpowiedniej jakości i trwałości kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych 
konieczne jest utrzymanie stałego poziomu chloru (poniżej 0,6 mg/l) oraz ich regularna konserwacja i 
czyszczenie. Powinny być one czyszczone raz lub dwa razy w tygodniu (częściej w przypadku słonej, 
termalnej lub mineralnej wody). 

Do czyszczenia można używać środków do czyszczenia dostępnych na rynku (obojętnych lub trochę 
zasadowych). 

Kratki i chodniki czyści się łatwo i wygodnie zwykłymi środkami czyszczącymi  z przeznaczeniem do 

PCV i tworzyw sztucznych (jednak poza ogólnodostępnymi środkami chemii gospodarczej). 

 

Można je czyścić poprzez spryskiwanie lub pod ciśnieniem z odległości nie mniejszej niż 30-40 cm. 

Dopuszcza się  czyszczenie parą wodną w temp. max 60° C z odległości nie mniejszej niż 30-40 cm. 

 

Proponujemy używanie sprawdzonych środków, tj.: 

1. Randreiniger żel czyszczący 

2. Randklar   w płynie 

3. Flisan 

4. Banisol A 

 

Informacje na temat dozowania oraz czasu reakcji poszczególnych środków znajdują się w 
instrukcjach obsługi producentów i muszą być bezwzględnie stosowane. W każdym wypadku 
wszystkie środki użyte do czyszczenia muszą być spłukane dużą ilością czystej wody (maksymalne 
ciśnienie wody przy czyszczeniu to 50 bar z maksymalną temperaturą wody 65 stopni, odległość od 
rusztów to co najmniej 30 cm).  

Używanie niewłaściwych środków czyszczących, dozowanie zbyt dużych ilości, zbyt długi czas 
pozostawiania środków na kratkach przelewowych i chodnikach może powodować łamliwość, 
pojawianie się szczelin (porów) oraz odbarwienia 

4. Działania w okresie zimowym 
 

W okresie zimowym kratki przelewowe i chodni ki antypoślizgowe (z basenów otwartych) powinny 
zostać przeniesione do magazynu oraz przykryte odpowiednią folią, tak żeby uniknąć niepotrzebnych 
uszkodzeń czy też zabrudzeń. 

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji lub nieprawidłowych 
warunków eksploatacji w/w produktów producent nie ponosi odpowiedzialności. 

 

W załączeniu: 

 opis proponowanych środków czyszczących 

 

 


