KOMPAKTNÉ
HOMOGÉNNE VINYLY

Návod na údrž
žbu

PLUS rada

Moderné spôsoby každodenného čistenia smerujú k zníženiu mokrého čistenia, ktoré je nahradené
suchšími upratovacími technikami. Napríklad impregnované mopy a špeciálne stroje. Vďaka týmto
technikám je práca efektívnejšia, jednoduchšia a minimalizuje dopad na životné prostredie. Nie je potreba
pri údržbe podlahovín používať veľké mnoštvo chemických látok a vody.
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Všeobecné odporúč
čania
-

Čistite podlahovú krytinu pravidelne, pretože to je efektívnejšie a hygienickejšie ako občasné dôkladné čistenie.
Vždy pozorne rešpektujte doporučené dávkovanie
Vždy ihneď zotrite mastnotu alebo rozliaty olej, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu.
Rozpúšťadlá poškodzujú pružné podlahoviny.
Kolieska alebo ochrana nábytku z čiernej gumy môže odfarbiť podlahovú krytinu. Všetky stoličky a stolu musia mať
kvalitné nohy. V komerčných priestoroch sa nedoporučujú plstené ochrany. Tvrdý plast je vhodnejší.
Majte na pmäti, že svetlé farby vyžadujú častejšie čistenie.

Preventívna starostlivosť
ť
Vstupné čistiace rohož
že
Približne 80% nečistôt, ktoré je treba čistením z povrchu odstrániť, je vnesených zvonku.
A predísť 90% týchto nečistôt je možné efektívnym systémom čistiacich rohoží v správnych
rozmeroch vo vstupných priestoroch. Čím menej je nečistôt, ktoré sa dostanú dovnútra, tím
menej nákladná je údržba.

Denná a bež
žná údrž
žba
Vytieranie suchým mopom
Odstránte prach a nečistotu suchým
alebo mierne navlhčeným mopom z
priadze či mikrovlákna, alebo mopom na
jedno použitie. Je možné použiť I
vhodnú metlu s mäkkými vláknami.

Alebo

Vytieranie vlhkým mopom
Použite mop mierne navlhčený vodou
alebo roztokom saponátu. Je dôležité,
aby voda nezostávala na povrchu a
nevytvárala na ňom film. Podlaha musí
byť opäť suchá po 15-20 sekundách.

Strojové čistenie
Pre lepšie výsledky vyčistite podlahu jemne kombinovaným čistiacim strojom so stredne tvrdými kartáčmi alebo
červeným padom.
Čistiaca chémia: Pokiaľ je nutné vlhké čistenie, použite neutrálny čistič na podlahy. Vlhké prevádzky môžu občas vyžadovať čistenie kyselými
čistiacimi prostriedkami s pH 3-5 (pre ľahšie odstránenie vápenitých nánosov a zvyškov mydla). Vždy dodržiavajte pokyny dávkovania.

Odstránenie fľ
ľakov a škvŕ
ŕn
Pri vzniku fľakov a škvŕn jednajte okamžite. Ručne škvrnu vyčistite bielou alebo červenou poduškou s
neutrálnym saponátom (nesmú sa používať rozpúšťadlá). Pracujte z okraja fľaku do jeho stredu. Potom
opláchnite čistou vodou a vytrite.

Periodická údrž
žba
Sprejové leštenie/č
čistenie
Pre obnovenie opotrebovaných oblastí, frekventovaných koridorov atď. Doporučujeme
naniesť povrchovú úpravu. Toto nanášanie sa doporučuje obnovovať na základe záťaže
prevádzky a potreby. Vždy sa staroslivo riaďte doporučeniami výrobcu tejto povrchovej
úpravy.
PRE ŤAŽ
ŽKÉ OPOTREBENIE A SILNÉ ZNEČ
ČISTENIE

Produktová rada PLUS
Produktová rada Plus
ponúka produkty dobrej
kvality za atraktívnu
cenu. Tieto vinylové
podlahy sú ošetrené
počiatočnou povrchovou
úpravou PUR pre ľahkú
a nenáročnú údržbu. V
porovnaní s
neošetrenými materiálmi
prináša už nanesená
povrchová úprava úspory
nákladov.
Úvodné čistenie
Počas stavebných prác
vždy chránte povrch
podlahy pevným
papierom alebo panelmi.
Po pokládke novú
podlahu vždy vyčistite:
vysajte vysávačom,
plochu pozametajte
alebo odstráňte stavebný
prach a nečistoty vlhkým
mopom. Kombinovaný
kartáčovací/sučiaci
prístroj s valcovými
kartáčmi je veľmi účinny
pre vyčistenie veľkých
plôch. Použite saponát s
nízkym pH (3-5). Po
prvotnom očistení je v
komerčnej záťaži
potreba podlahovinu
ošetriť nanesením
povrchovej ochrannej
vrstvy a to ihneď po
pokládke

Strojové čistenie + mokré vysávanie
-Aplikujte čistiaci roztok (pomerne silný, pH 10-11, po zriedení) na podlahy a nechajte pôsoboiť 5 – 10 min.
-Prečistite strojom s červeným padom.
-Vodu okamžite vysajte
-Zotrite čistou vodou a nechajte podlahovinu uschnúť.

Pokiaľ máte nejaké otázky neváhajte kontaktovať reprezentanta spoločnosti Tarkett.
Vyššie uvedené informácie sa môžu meniť z dôvodu ďalšieho vývoja produktu.

www.tarkett.com

