
ZABEZPIECZONE PŁYTKI 
GRESOWE ŁATWO UTRZYMAĆ 
W CZYSTOŚCI  
Nawet najbardziej fachowy montaż płytek 
gresowych nie zwalnia nas z prac związa-
nych z ich utrzymaniem i pielęgnacją. 
Ważnym etapem prac glazurniczych jest do-
kładne wyczyszczenie powierzchni po monta-
żu. Należy zmyć pozostałości kleju (klejenie 
płytek do podłoża) oraz resztki zaprawy fugo-
wej (wypełnianie spoin). W tym celu powinni-
śmy używać specjalnych produktów o odczy-
nie kwasowym (HG ŚRODEK DO USUWANIA 
CEMENTU I ZAPRAWY KLEJOWEJ oraz 
HG ŚRODEK DO USUWANIA ZAPRAWY 
SPOINOWEJ). W przypadku płytek posiada-
jących specjalne warstwy ochronne (głównie 
płytki importowane spoza Europy) należy je 
usunąć – specjalnym produktem HG SUPER 
ZMYWACZ.
Zwieńczeniem prac glazurniczych powinno 
być dokładne zabezpieczenie całej po-
wierzchni. Dotyczy to przede wszystkim gre-
su polerowanego. Mimo, że powierzchnia wy-
daje się być idealnie gładka, w procesie pole-
rowania dochodzi do otworzenia mikroporów, 
czyniąc płytki podatne na zabrudzenia. 
Dlatego, aby zachować trwałość i estetyczny 
wygląd podłogi, powinniśmy zabezpieczać ją 
specjalistyczną chemią. Wyjątkiem jest gres 
szkliwiony (szkliwo tworzy permanentną 
ochronę) oraz specjalne gresy antypośliz-
gowe.
Jedyny możliwy sposób „impregnacji” gresu 
– to zabezpieczenie powierzchniowe. Polega 
on na nakładaniu specjalnej przeźroczystej 
warstwy (filmu). Podczas tego zabiegu, za-
mknięte zostają mikropory, a powierzchnia 
zabezpieczona zostaje przed wnikaniem bru-
du i plam. Zabezpieczanie płytek gresowych 
dokonujemy nanosząc HG OCHRONA 
PRZED PLAMAMI (nie rozcieńczając) przy 
pomocy szerokiego pędzla lub miękkiego 
wałka. Na mniejszych powierzchniach najła-
twiej używać jest zwykłej gąbki kuchennej 
(zmywak). Narzędzie należy dobrze nasą-

czyć, lecz tak by nic z niego nie kapało. 
To zapewni równomierną aplikację produktu. 
Preparat należy nakładać cienką warstwą 
w jednym kierunku, im cieniej nałożymy war-
stwę na powierzchni tym lepiej (produkt jest 
bardzo wydajny). Zbyt duża ilość preparatu 
na powierzchni po wyschnięciu, wygląda jak 
matowa smuga. Możemy łatwo ją usunąć, 
polerując suchą szmatką lub zmywając pre-
paratem do gresów. W przypadku mocno po-
rowatych płytek, prostopadle do pierwszej 
warstwy należy nanieść drugą po około 
dwóch godzinach. Po trzech godzinach od 
położenia warstwy ochronnej można już 
po niej chodzić, a po dwunastu – powierzch-
nia jest całkowicie chroniona przed plamami. 
Taki rodzaj zabezpieczenia powierzchni, gwa-
rantuje również zewnętrzną ochronę dla fug. 
Nie trzeba wtedy dodatkowo impregnować 
spoin specjalnym impregnatem.
Nawet najlepsze zabezpieczenie podłogi, nie 
wyręczy nas jednak z konieczności bieżące-

go czyszczenia płytek. Do tego potrzebny bę-
dzie kolejny profesjonalny środek, który 
znacznie ułatwi dbanie o estetyczny wygląd 
podłóg. HG CZYSTA BŁYSZCZĄCA 
PODŁOGA poradzi sobie z bieżącymi zabru-
dzeniami, nie pozostawiając przy tym smug. 
Dodatkowo nadaje delikatny połysk i co naj-
ważniejsze nie wymaga spłukiwania wodą.
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