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POKYNY TÝKAJÚCE SA ČISTENIA A ÚDRŽBY PODLAHOVÝCH KRYTÍN HALBMOND  

Koberce s vláknitým, filcovým podkladom alebo Easy-lift podkladom a kobercové štvorce  

1. PREVENTÍVNE OPATRENIA  

Veľkej časti nečistôt prenesenej do budovy je možné zabrániť umiestnením čistiacich zón pred a vo 

vnútri vstupných priestorov. Najmä v priemyselných objektoch by tieto zóny mali mať dĺžku 

minimálne na 2-3 kroky. Aby sa zaručila trvalá funkčnosť týchto čistiacich zón, musia byť riadne 

začlenené do bežných čistiacich operácii alebo pravidelne menené.  

2. ÚDRŽBOVÉ ČISTENIE   

Údržbové čistenie má rozhodujúci význam pre čistotu kobercov a má dôležitú úlohu pri určovaní 

intervalov, v ktorých je potrebné vykonať intenzívne čistenie. Preto čistite koberce denne alebo 

niekoľkokrát týždenne, v závislosti od stupňa záťaže, ktorej sú koberce vystavené.  Koberce čistite 

s vysokovýkonným sacím zariadením, napríklad kefovým vysávačom Carpetlife, ktorý okrem 

odstránenia uvoľnenej špiny na povrchu odstraňuje aj častice hĺbkových nečistôt z vlasu, čím znovu 

zdvíha schodený vlas.  Pri čistení kobercov s vysokým vlasom nastavte kefu vysávača na najnižšie 

nastavenie, ak je to potrebné (tvrdé/hladké podlahy), aby sa predišlo plsteniu. Aby sa zachoval 

reprezentatívny vzhľad koberca, ako opatrenie je dôležité pravidelné odstraňovanie škvŕn (pozri 

bod 3).  

3. ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN  

Pokiaľ je to možné, všetky škvrny odstráňte okamžite. Nedovoľte, aby zaschli. Kvapalné škvrny 

vysajte pomocou absorpčnej handry alebo extrakčných metód. Pri ošetrovaní škvŕn vždy pracujte 

z vonku smerom do vnútra. Nepoužívajte štandardné domáce čistiace prostriedky ani saponáty na 

umývanie riadu. Uvoľnené nečistoty vysajte suchou čistou handrou. Potom ošetrené miesto 

dôkladne opláchnite vodou a následne usušte (podľa potreby použitím absorpčných bielych 

kuchynských papierových obrúskov). Pri odstraňovaní škvŕn nepretierajte podlahovú krytinu a ani 

ju nepremáčajte. Ešte pred samotným ošetrením škvŕn koberce otestujte na nenápadnom mieste 

na stálofarebnosť a vhodnosť materiálu.  

• Pre vlnené kvality použite mierny odstraňovač škvŕn, napríklad Alibaba, spolu s vhodnou 

handričkou z mikrovlákna.  

• Na koberce vyrobené zo syntetických vlákien použite napríklad prostriedok Floor Mate, 

ktorý odstraňuje vo vode rozpustné i nerozpustné škvrny a tiež pôsobí aktívnym kyslíkom 

proti farebným škvrnám od jedla, od kávy, čaju alebo červeného vína. Pre obzvlášť ťažko 

odstrániteľné, vo vode nerozpustné zvyšky v budovách (napríklad laky alebo lepidlá), 

použite napríklad Super Stain Spray R.  

 

4. INTENZÍVNE ČISTENIE  

Okrem denného čistenia a odstraňovania škvŕn si koberec vyžaduje aj intenzívne čistenie v určitých 

intervaloch, aby sa nečistoty odstránili z celej plochy koberca.  

• 4.1. Suché čistenie: Okrem vyčistenia celej plochy koberca, suché čistenie umožňuje aj  

ošetrenie špecifických oblastí (napríklad spojovacie chodby medzi jednotlivými časťami 

budovy). Táto metóda je obzvlášť vhodná pri kobercoch s vláknitým, filcovým podkladom 

alebo pri spevnených podkladoch u kobercových štvorcov, pretože mokré čistenie nie je 

možné a ani sa neodporúča pri týchto typoch podlahových krytín a pri súvisiacich 
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inštalačných metódach. Aby sa vylúčili zmeny vo vlasoch koberca (napríklad plstenie) 

spôsobené mechanickým namáhaním čistiacich zariadení, musí sa podlahová krytina 

skontrolovať  ešte pred začatím prác, pokiaľ ide o použiteľnosť opísaných procedúr. Pri 

čistení koberec najprv povysávajte pomocou kefového vysávača, napríklad Carpetlife. 

Nasprejujte – ale nenamáčajte – silne znečistené časti podlahovej krytiny (napr. spojovacie 

chodby medzi jednotlivými časťami budovy) s (jemným) aerosólom, napríklad Fresh Up 2 

v 1. Neskôr nasypte granulát určený na suché čistenie, napríklad značky Carpetlife Tebo, a 

masírujte ho pomocou stroja, napríklad Multi Clean 350 (Dr. Schutz) vybaveného 

vhodnými kefami, určeného na suché čistenie kobercov. Kefy si vyberte na základe 

citlivosti materiálu vlasu a intenzity znečistenia. Ak sa na začiatku čistiacej operácie začnú 

ukazovať ryhy v kobercovom vlase, použite mäkšie kefy. Na kobercoch s vysokým vlasom 

vždy pracujte v smere vlákien (nie pozdĺžne a zároveň priečne). Priestor čistite postupne, 

nie naraz. Po úplnom vyschnutí (približne 1 hodina) odstráňte granule s obsiahnutými 

nečistotami, napríklad pomocou stroja Multi Clean 350, na celej podlahovej ploche alebo 

povysávajte pomocou kefového vysávača.  

• 4.2. Čistenie suchou penou: Koberce, ktoré nemôžu byť ošetrené podľa bodov 4.1. musia 

byť očistené suchou penou. 

 

 

Tieto pokyny týkajúce sa čistenia a údržby boli vypracované po konzultácii s výrobcom 

podlahových krytín.  
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