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POKYNY TÝKAJÚCE SA ČISTENIA A ÚDRŽBY PODLAHOVÝCH KRYTÍN HALBMOND  

Vlnené koberce (80% vlna a 20% polyamid) s vláknitým, filcovým podkladom  

1. PREVENTÍVNE OPATRENIA  

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

vnútri vstupných priestorov. 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. Aby sa zachoval reprezentatívny 

vzhľad koberca, ako opatrenie je dôležité pravidelné odstraňovanie škvŕn (pozri bod 3).  

2.1. Ak je koberec málo používaný, odporúča sa čistenie vysávačom s hladkou dýzou, aby sa 

zabránilo plsteniu.  

2.2. Odporúča sa pravidelné čistenie vysokovýkonným kefovým vysávačom, napríklad vysávačom 

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

z vlasu. Z dôvodu intenzívnej mechaniky sa táto metóda čistenia odporúča len pre vlnené 

koberce, ktoré sú veľmi používané alebo veľmi znečistené. Preto musí byť kefa vysávača 

nastavená na najnižšiu úroveň (tvrdá/hladká podlaha). 

 

3. ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN  

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

povysávajte a kvapalné škvrny nasajte pomocou absorpčnej handričky, postihnuté miesta netrite. 

Pri ošetrovaní škvŕn vždy pracujte z vonku smerom do vnútra. Nepoužívajte štandardné domáce 

čistiace prostriedky ani saponáty na umývanie riadu. Použite mierny odstraňovač škvŕn, napríklad 

Alibaba, spolu s vhodnou handričkou z mikrovlákna. Prostriedok nesprejujte priamo na škvrnu. 

Nasprejujte ho na handričku a utrite ňou škvrnu tak, aby sa odstraňovač škvŕn dostal čo najviac do 

vnútra. Rozpustené nečistoty absorbujte suchou časťou handričky vysatím. Koberec dôkladne 

opláchnite čistou vodou a potom z neho vysajte vodu, až kým nie je úplne suchý (najlepšie 

pomocou absorpčných bielych kuchynských papierových obrúskov). Ak škvrny stále pretrvávajú, 

proces zopakujte. Pri odstraňovaní škvŕn obrúsok netrite o koberec a ani nepremáčajte podlahovú 

krytinu.  

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). Tento systém čistenia je obzvlášť vhodný pre podlahové konštrukcie, ktoré nie je 

vhodné a ani odporúčané čistiť na mokro. Koberec dôkladne povysávajte 

s vysokovýkonným kefovým vysávačom, napríklad Carpetlife. Pomiešajte granulát, 

napríklad granulát Carpetlife, a naneste ho do všetkých špinavých oblastí. Vmasírujte 

granulát pomocou vhodného stroja vybaveného kefami, napríklad stroj Multi Clean 350 

(Dr. Schutz), s použitím bielych valcových kief, ktoré je vhodné používať v pozdĺžnom 

a priečnom smere. Priestor čistite postupne, nie naraz. Po úplnom vyschnutí (približne 1 
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hodina), absorbujte granulát spolu s nečistotami, napríklad použitím stroja Multi Clean 

350, na celej podlahovej ploche alebo povysávajte pomocou kefového vysávača. Prosím 

dbajte na to, aby absorpčná nádrž bola pravidelne vyprázdňovaná alebo vrecko vysávača 

bolo pravidelne menené. Ak je koberec veľmi znečistený, proces zopakujte. Obzvlášť ťažko 

odstrániteľné škvrny musia byť odstránené použitím vhodného odstraňovača škvŕn.  

 

 

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

podlahových krytín.  

 

 

 

DOMOS SLOVAKIA s.r.o.  

Južná trieda 48 

040 01 Košice 

Slovenská republika  

 

 

 


