SYSTÉM PRE MOKRÉ
MIESTNOSTI
VINYLOVÉ PODLAHY
A NÁSTENNÉ KRYTINY

Návod na údrž
žbu
Granit Multisafe a Aquarelle Wall HFS

Wetroom
System

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.

Pred použ
žitím
Čistite neutrálnym saponátom (pH 6-8) a kartáčom, následne opláchnite čistou vodou
ÚDRŽ
ŽBA
PODLAHOVINY

ÚDRŽ
ŽBA NÁSTENNEJ
KRYTINY

Denne/týž
ždenne
Mokré kartáčovanie s neutrálnym saponátom (pH 6-8).

Jednoducho zotrite špongiou a čistou vodou. Môžete použiť aj
kartáč s mäkkými štetinami.
Upozornenie: Nikdy nepouž
žívajte abrazívne špongie.

Mesač
čne
Mokré kartáčovanie s alkalickými saponátmi (pH 8-10). Občas
môže byť nutné použiť dezinfekčné prostriedky a príípravky
na odmastnenie či odstránenie vodného kameňa. Potom
opláchnite čistou vodou.

Čistite kartáčom (mäkké štetiny) a neturálnym saponátom (pH 6-8)
zriedeným v teplej vode. Potom opláchnite čistou vodou.
Obecne doporučujeme čas od času použiť saponát, riedený s vodou
vo vyššej koncentrácii, potom opláchnite čistou vodou.

Čistenie parou
Taktiež parné čistenie je vhodná metóda údržby.
V ideálnom prípade paru nastriekajte a nechajte pôsobiť niekoľko minút, pokiaľ sa špina rozpustí. Potom odstráňte všetky
nečistoty. Pokiaľ je to nutné opláchnite čistou vodou.

Špecifické zneč
čistenie
Pokiaľ sú materiály znečistené napríklad žuvačkou, voskom alebo rúžom, okamžite odstráňte. Nalejte malé
množstvo 90°alkoholu na čistú handru a vyčistite.

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

