
Jak używać Dycem CleanZone Technology 

 

 

Maty kontrolujące zanieczyszczenia Dycem to działający system posadzkowy zaprojektowany i wdrożony w celu ochrony 
krytycznych obszarów przed potencjalnie destrukcyjnym i szkodliwym zanieczyszczeniem. Mając to na uwadze, skorzystaj z 
poniższych wskazówek, aby upewnić się, że obszar pozostaje czysty i wolny od jakichkolwiek uszkodzeń operacyjnych. 

Jak używać Dycem: Maty instalowane 

Informacje Ogólne: 

• Upewnij się, że obszar, w którym maty Dycem maja być instalowane, jest czysty i wolny od przeszkód, 
np. pojemniki, wózki itp. 

• Upewnij się, że żadne przedmioty nie są umieszczone i pozostawione na powierzchni Dycem. 
• Podczas użytkowania, w zależności od środowiska, mata Dycem może wyglądać brudno. Jest to 

naturalne i pokazuje, że Dycem działa. 

Proszę dostosować częstotliwość i sposób czyszczenia w zależności od zbierania się zanieczyszczeń na 
powierzchni Dycem. 

Ruch Pieszy: 

• Nie ma problemów związanych z ruchem pieszym na materiale Dycem. Jesteś w stanie zatrzymać się, 
skręcić i poruszać, jak chcesz, bez negatywnego wpływu na obszar Dycem. 

• Niewielkie zacieranie może być widoczne, jeśli stopy są przeciągane po macie Dycem, nie ma to 
jednak wpływu na efektywność materiału Dycem 

Ruch Kołowy: 

Podczas korzystania z ruchu kołowego na macie Dycem należy upewnić się, że zostały podjęte następujące 
kroki w celu zapewnienia dobrej praktyki: 
 

• Podróżuj liniami prostymi nad Dycem, zwłaszcza jeśli produkt jest przenoszony przez obszar Dycem. 
• Nie wykonuj zatrzymywania się lub gwałtownego zrywania (obejmuje to również obciążenia 

spoczynkowe lub parkingowe w danym obszarze). 
• Nie wykonuj statycznego skręcania lub obracania (jeśli Dycem jest umieszczony w obszarze, w którym 

jest potrzebny obrót, specjalista ds. Kontroli zanieczyszczeń umieści go w taki sposób, że obrót może 
być wykonywany stopniowo, z szerokim kątem). 

• Nie wykonuj skrętu „U”. 
• Nie wykonuj nagłego przyspieszenia poza obszarem (w przypadku zmotoryzowanych wózków 

paletowych i wózków widłowych). 
• Podczas korzystania z wózków paletowych i wózków widłowych, należy upewnić się, że widły są 

uniesione do minimum 100 mm od podłogi (zapewnia to, że ładunek jest w bezpiecznej odległości od 
materiału Dycem, co zapobiega przeciąganiu i rozdarciu). 

Procedury Czyszczenia 

• Podczas instalacji, technik serwisowy Dycem lub zatwierdzony instalator Dycem wyda Ci instrukcje 
dotyczące czyszczenia i konserwacji mat Dycem, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić 
długowieczność swojego produktu.  

• Jeśli nie zostało to wykonane, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej customerservices@dycem.com lub zadzwoń pod numer 01179 559921. 

• Materiał Dycem jest śliski po zamoczeniu, dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia 
obszaru, a także podczas jego użytkowania. Po oczyszczeniu lub w przypadku rozlania jakichkolwiek 
płynów należy usunąć nadmiar płynu z powierzchni i pozostawić pozostałości do odparowania przed 
wznowieniem użytkowania mat Dycem. 



Jak używać Dycem CleanZone Technology 

 

 

Maty kontrolujące zanieczyszczenia Dycem to działający system posadzkowy zaprojektowany i wdrożony w celu ochrony 
krytycznych obszarów przed potencjalnie destrukcyjnym i szkodliwym zanieczyszczeniem. Mając to na uwadze, skorzystaj z 
poniższych wskazówek, aby upewnić się, że obszar pozostaje czysty i wolny od jakichkolwiek uszkodzeń operacyjnych. 

Jak używać Dycem: System Floating Floor  

Informacje Ogólne: 

• Upewnij się, że obszar, w którym maty Dycem maja być instalowane, jest czysty i wolny od przeszkód, 
np. pojemniki, wózki itp. 

• Upewnij się, że żadne przedmioty nie są umieszczone i pozostawione na powierzchni Dycem. 
• Podczas użytkowania, w zależności od środowiska, mata Dycem może wyglądać brudno. Jest to 

naturalne i pokazuje, że Dycem działa. 

Proszę dostosować częstotliwość i sposób czyszczenia w zależności od zbierania się zanieczyszczeń na 
powierzchni Dycem. Proszę również upewnić się, że Dycem Floating Floor został podniesiony, a obszar pod nim 
czyszczony przed ponownym ułożeniem. 

Ruch Pieszy: 

• Nie ma problemów związanych z ruchem pieszym na materiale Dycem. Jesteś w stanie zatrzymać się, 
skręcić i poruszać, jak chcesz, bez negatywnego wpływu na obszar Dycem. 

• Niewielkie zacieranie może być widoczne, jeśli stopy są przeciągane po macie Dycem, nie ma to 
jednak wpływu na efektywność materiału Dycem 

Ruch Kołowy (Ten rodzaj mat dostosowany jest jedynie do lekkiego ruchu kołowego)  
Podczas korzystania z  lekkiego ruchu kołowego na macie Floating Floor należy upewnić się, że zostały podjęte 
następujące kroki w celu zapewnienia dobrej praktyki: 

• Podróżuj liniami prostymi nad Dycem, zwłaszcza jeśli produkt jest przenoszony przez obszar Dycem. 
• Nie wykonuj zatrzymywania się lub gwałtownego zrywania (obejmuje to również obciążenia 

spoczynkowe lub parkingowe w danym obszarze). 
• Nie wykonuj statycznego skręcania lub obracania (jeśli Dycem jest umieszczony w obszarze, w którym 

jest potrzebny obrót, specjalista ds. Kontroli zanieczyszczeń umieści go w taki sposób, że obrót może 
być wykonywany stopniowo, z szerokim kątem). 

• Nie wykonuj skrętu „U”. 
• Nie wykonuj nagłego przyspieszenia poza obszarem (w przypadku zmotoryzowanych wózków 

paletowych i wózków widłowych). 
• Podczas korzystania z wózków paletowych i wózków widłowych, należy upewnić się, że widły są 

uniesione do minimum 100 mm od podłogi (zapewnia to, że ładunek jest w bezpiecznej odległości od 
materiału Dycem, co zapobiega przeciąganiu i rozdarciu). 

Procedury czyszczenia 

• Podczas instalacji, technik serwisowy Dycem lub zatwierdzony instalator Dycem wyda Ci instrukcje 
dotyczące czyszczenia i konserwacji mat Dycem, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić 
długowieczność swojego produktu.  

• Jeśli nie zostało to wykonane, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej customerservices@dycem.com lub zadzwoń pod numer 01179 559921. 

• Materiał Dycem jest śliski po zamoczeniu, dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia 
obszaru, a także podczas jego użytkowania. Po oczyszczeniu lub w przypadku rozlania jakichkolwiek 
płynów należy usunąć nadmiar płynu z powierzchni i pozostawić pozostałości do odparowania przed 
wznowieniem użytkowania mat Dycem. 


