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POKYNY TÝKAJÚCE SA ČISTENIA A ÚDRŽBY PODLAHOVÝCH KRYTÍN HALBMOND  

Štruktúrované koberce zo syntetických vlákien  

1. PREVENTÍVNE OPATRENIA  

Vo vstupnej časti je potrebné umiestniť čistiace zóny adekvátnej veľkosti (dĺžka aspoň na 2-3 

kroky), ktoré musia byť pravidelne čistené alebo menené. Týmto spôsobom je možné zabrániť 

prenosu veľkej časti nečistôt z vonku do budovy a redukuje sa opotrebovanie podlahovej krytiny.  

Stoličky s chybným alebo chýbajúcim kolieskom, prípadne nevhodné stoličky na kolieskach neničia 

len povrch podlahovej krytiny, ale aj samotnú krytinu. Preto by sa tomu malo zabrániť.  

2. ÚDRŽBOVÉ ČISTENIE  

Odporúča sa pravidelné čistenie vysokovýkonným kefovým vysávačom, napríklad vysávačom 

Carpetlife, ktorý okrem uvoľnenej špiny na povrchu odstraňuje aj častice hĺbkových nečistôt 

z vlasu, čím znovu dvíha schodený vlas. Koberce čistite denne alebo niekoľkokrát týždenne, 

v závislosti od stupňa záťaže, ktorej sú koberce vystavené. Základným predpokladom dlhého života 

Vášho vysávača je pravidelná údržba, najmä ak ide o kefy, filtre (najlepšie sú mikrofiltre) a vrecká.  

3. ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN  

Všetky škvrny odstráňte okamžite a nedovoľte, aby zaschli. Kvapalné škvrny vysajte pomocou 

absorpčnej handry alebo použitím vysávača určeného na mokré vysávanie a vysajte všetky 

uvoľnené nečistoty. Pri ošetrovaní škvŕn vždy pracujte z vonku smerom do vnútra. Nepoužívajte 

štandardné domáce čistiace prostriedky ani saponáty na umývanie riadu. Odstraňovač škvŕn 

nesprejujte priamo na škvrnu, ale nasprejujte ho na handričku a utrite ňou škvrnu. Rozpustenú 

špinu naberte do suchej časti handry. Následne zašpinené miesto dôkladne opláchnite čistou 

vodou a nakoniec utrite do sucha (napríklad pomocou absorpčných bielych kuchynských 

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

nepremáčajte. Na dosiahnutie optimálneho výsledku pri odstraňovaní škvŕn sa odporúča použiť 

vhodnú handričku z mikrovlákna. Ešte pred samotným ošetrením škvŕn koberce otestujte na 

nenápadnom mieste na stálofarebnosť a vhodnosť materiálu.  

Na koberce vyrobené zo syntetických vlákien alebo koberce s vysokým obsahom syntetických látok 

použite napríklad prostriedok FloorMate+, 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. Existuje niekoľko vhodných typov 

čistiacich metód, v závislosti od podmienok budovy a materiálnej štruktúry koberca.  

Sprejová extrakcia pomocou Koncentrovaného čističa kobercov  

Intenzívne čistenie pomocou sprejovej extrakcie je hygienické, pretože preniká hlboko do vlákien. 

Nevyhnutou podmienkou pre túto metódu je podklad alebo podlahová konštrukcia, ktorá nie je 

citlivá na vlhkosť, a ďalšou podmienkou je, aby celá podlahová plocha bola nalepená pomocou 

lepidiel nerozpustných vo vode.  
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Pred čistením koberec dôkladne povysávajte pomocou výkonného kefového vysávača (napríklad 

kefový vysávač Carpetlife), v prípade že ide o citlivý materiál vlasu (napríklad vlna) použite vysávač 

s hladkou dýzou. Ak je to potrebné, nasprejujte škvrny a frekventované časti, po ktorých sa chodí, 

vopred pomocou aerosólu napríklad Fresh Up 2 v 1. Pre normálne znečistenie použite zriedený 

koncentrát, napríklad ConcentratedCarpetCleaner, v pomere 1:60 až 1:70 (150 ml v 10 l vody) 

a nalejte tento roztok do nádrže so sladkou vodou zariadenia sprejovej extrakcie. Koberec čistite 

podľa pokynov. Potom opláchnite čistou vodou pomocou sprejovej extrakcie. Po vysušení koberec 

znovu povysávajte kefovým alebo obyčajným vysávačom. Dbajte na to, aby sa koberec nepremočil, 

najmä ak ide o materiály citlivé na vlhkosť.  

Čistenie suchou penou, určenou na koberce a čalúnenia  

V prípade kobercov citlivých na vlhkosť (napríklad koberce z prírodných vlákien) odporúčame 

intenzívne čistenie suchou penou. Táto metóda je vhodná pre podlahové konštrukcie, na ktorých 

mokré čistenie (sprejová extrakcia) nie je možné a ani odporúčané (napríklad koberce pripevnené 

suchým zipsom alebo napnutím; koberce s filcovým podkladom alebo ak boli použité vo vode 

rozpustné lepidlá a fixácie alebo v prípade zdvojenej podlahovej konštrukcie, kusových kobercov 

alebo metrážnych kobercov voľne položených).  

Pred začatím čistenia koberec dôkladne povysávajte. Pretrepte nádobu so sprejom a sprejové 

tlačidlo podržte smerom nadol. Nasprejujte prostriedok vhodný pri tejto metóde, napríklad 

DryFoam for Carpets and Upholstery, rovnomerne na koberec zo vzdialenosti cca 60 cm 

a vmasírujte ho s vhodnou šampónovacou kefou (z prírodných vlákien). Na čalúnený nábytok 

a jemne tkaný materiál použite navlhčenú penovú gumu alebo špongiu. Počas čistenia dbajte na 

to, aby suchá pena mala rovnaký účinok na koberci, t.j. v prípade potreby pracujte po častiach, nie 

nárazovo. Materiál nepremáčajte. Po úplnom vysušení (po asi 2-4 hodinách) vyčistenú oblasť 

povysávajte.  

 

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

podlahových krytín.  
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