NÁVOD NA ÚDRŽBU A ČISTENIE - KOMERČNÉ KOBERCE LANO
Komerčné koberce predstavujú veľkú investíciu. Dôvodom sú najmä výhody, ktoré prinášajú a to pokiaľ
ide o komfort, luxus a estetický vzhľad. Avšak ak chcete ochrániť Vašu investíciu, existuje niekoľko
jednoduchých záležitostí týkajúcich sa údržby, ktoré je potrebné si uvedomiť a dodržiavať ich.
PREVENCIA
Znečistenie (špina, prach a abrazívne látky) sú najväčšou hrozbou pre koberec. Jednoducho povedané,
koberce sa zašpinia, pretože sa po nich chodí a väčšina nečistôt prichádza z vonku. Preto je nevyhnuté,
aby pri všetkých vonkajších dverách bola k dispozícii adekvátna čistiaca zóna.
Existuje niekoľko typov čistiacich zón, z ktorých sa dá vybrať. Textilná rohož je odporúčaná ako
najlepší spôsob zachytávania vody alebo kamienkov. V oblastiach, kde nie je hlavným faktorom
špinenia vlhkosť, je vhodným typom systém mriežky (napr. gumené rohože)
Takisto nezabudnite, že olej a mastnota z kuchyne môžu byť prenesené na koberec. Položenie čistiacej
zóny v dverách vedúcich z takejto oblasti môže tento problém jednoducho vyriešiť a rohože vo
výťahoch môžu zabrániť, aby sa voda a špina dostala na ostatné poschodia budovy.
Pravidelná a dôkladná údržba vstupných rohoží je povinná, lebo inak sa rohož sama o sebe stane
zdrojom špiny, čo len zvýši intenzitu špinenia v budove.
VYSÁVANIE
Väčšina nečistôt v koberci, dokonca aj prach, má podobu tvrdej častice a voči vlasu koberca sú tak drsné
ako napríklad brúsny papier. Najlepším spôsobom ako predĺžiť životnosť Vášho koberca je pravidelné
vysávanie aspoň raz za týždeň a dokonca denne v oblastiach so strednou až vysokou záťažou. Čím viac
sa koberec používa, tým viac sa aj musí vysávať. Dajte však pozor na to, že niektoré vysávače môžu byť
agresívne na vlas koberca a môže dôjsť k poškodeniu povrchu koberca.
Vysávače s rotujúcou kefou sú efektívnejšie pri odstraňovaní nečistôt, ale mechanická akcia môže
skrátiť život Vášho koberca. Nastavenie výšky kefy je rozhodujúce a je správne, keď je kefa v kontakte
s vlasom natoľko, že koberec ľahko vibruje. Kefy udržujte čisté a vymeňte ich, keď sú opotrebované
a postupujte podľa inštrukcií výrobcu.
ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN
Je pravdepodobné, že v budúcnosti dôjde k rozliatu tekutiny, no ak škvrny ošetríte okamžite, ich
odstránenie bude jednoduchšie. Niektoré kvality kobercov sú odolnejšie voči škvrnám, čo poskytuje
viac času na ich ošetrenie, ale žiadny koberec nie je odolný na 100%. Nikdy nedrhnite danú oblasť,
pretože to môže spôsobiť deformáciu kobercového vlasu.
Niektoré čistiace prostriedky môžu Vášmu kobercu spôsobiť nenapraviteľnú škodu. Bielidlá, čistiace
prostriedky na dlaždice, odstraňovače plesní a iné môžu obsahovať silné chemikálie, čo spôsobí
zafarbenie alebo rozpustenie kobercového vlákna. Produkty obsahujúce benzoyl peroxid sú veľmi silné
bielidlá, ktoré sú schopné permanentne zničiť Váš koberec.
Tekuté škvrny ošetrite so suchou, bielou, absorpčnou handrou alebo obyčajným papierovým obrúskom.
Aby sa zabránilo rozšíreniu škvrny, pracujte od okrajov škvrny smerom do vnútra. Pokračujte, až kým
handra alebo obrúsok nebudú bez ďalších fľakov.
Pri škvrnách od jedla alebo iných netekutých látkach začnite jemne oškrabávať škvrnu s lyžicou alebo
čepeľou noža (najlepšie tupým nožom) a potom škvrnu povysávajte, až kým úplne nezmizne.
Ak škvrna pretrváva, môžete ju znova ošetriť jednou z nasledujúcich procedúr.

Upozornenie: Nenechajte koberec príliš navlhnúť. Navlhnutie až po podklad môže spôsobiť zmrštenie,
sfarbenie, zápach alebo oddelenie jednotlivých vrstiev. Nikdy nekráčajte po vyčistenej časti skôr, ako je
úplne suchá.
Najprv škvrnu navlhčite a potom vysajte pomocou vhodného čistiaceho prostriedku* (vždy používajte
biely uterák na osušenie alebo zvlhčenie):
*pozrite časť SPRIEVODCA ČISTENÍM
1 – Zmiešajte ½ čajovej lyžičky čistiaceho prostriedku (bez bielidla alebo zvlhčovača) do 2 šálok mierne
teplej vody. Potom škvrnu očistite čistou vodou.
2 – Opláchnite teplou vodou: Navlhčite pomocou mierne teplej vody a škvrnu vysušte.
3 – Čistiaci prostriedok určený na suché čistenie alebo Citrusový čistič (dostupné v lokálnom
železiarstve alebo supermarkete).
4 – Izopropylalkohol
5 – 3% peroxid vodíka. Potom škvrnu očistite čistou vodou.
6 – Zmiešajte 1 šálku bieleho octu s 2 šálkami vody. Potom škvrnu očistite čistou vodou.
7 – Zmiešajte 2 polievkové lyžice domáceho amoniaku s 1 šálkou vody; potom škvrnu očistite čistou
vodou.
8 – Odlakovač na nechty s acetónom.
9 – Povysávajte.
Je dôležité čo najviac odstrániť všetky produkty použité počas čistenia.
Vlna a zmes vlny/polyamidu sú citlivé na alkalické roztoky. Preto sa odporúča použitie produktov
s neutrálnou úrovňou kyslosti, pretože čokoľvek s PH>8 môže poškodiť farbu alebo spôsobiť ešte horšie
škody na koberci.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za sťažnosti vyplývajúce z navrhovaného spôsobu ošetrenia alebo
z toho, ak škvrna neodpovedá alebo za sťažnosti vyplývajúce z Vašich pochybností ohľadom toho, čo
škvrnu spôsobilo a ako ju odstrániť. V takom prípade prosím kontaktujte profesionálne čistiace firmy.
V každom prípade môže byť potrebné kontaktovať odborníka na čistenie kobercov kvôli asistencii pri
odolných škvrnách, ktoré vyžadujú veľké úsilie na ich odstránenie.
Ihneď po inštalácii nového koberca vyskúšajte čistiaci prostriedok na zvyšku koberca. Týmto spôsobom
sa dá zistiť, či prostriedky na čistenie škvŕn môžu mať nepriaznivý efekt na vlas alebo farbu koberca.
Ak áno, môžu byť zvolené alternatívne produkty. (Pre vlnené koberce vždy používajte len produkty
s logom WOOLSAFE APPROVED.)
SPRIEVODCA ČISTENÍM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atrament 8, 3, 2
Blato 1, 2
Brusnicový džús 1, 7, 5
Cola 1, 7, 6, 5
Cukrík 1, 7, 6, 4
Čaj 1, 6, 2, 5
Čokoláda 3, 1, 7
Čokoládové mlieko 3, 1, 7, 6
Farba (akrylová) 3, 6, 2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Farba (olejová) 3, 2, 1
Farba (vodová) 1, 7, 2
Farba na nábytok 8, 3, 1
Farbivo 4, 3, 2
Fixka 8, 3, 5
Grafit 9, 3, 2
Hlina 3, 1, 6
Horčica 1, 6, 5
Hrdza 1, 2

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Jód 3, 1, 5
Karbónová čierna 9, 3, 1
Káva 1, 6, 5
Kečup 1, 7, 6
Kolínska 1, 7, 6
Kozmetika 8, 3, 1
Krém na ruky 3, 1, 7
Krv 7, 1, 5
Lak 3, 1
Lak na nábytok (na báze oleja) 8, 3
Lak na nechty 8, 3, 1
Lak na topánky (pasta) 3, 1
Lak na topánky (tekutý) 3, 8, 1
Lak na topánky (vosk) 3, 1, 2
Lepidlo 3, 2
Likér (alkohol) 1, 7, 6
Majonéza 3, 1, 7
Make-up 3, 1, 2
Margarín 3, 1, 2
Maslo 3, 1, 7
Mastné škvrny od jedla 3, 1, 7
Mazivo (čierne) 3, 1
Mlieko 3, 1, 7
Medicína (kašeľ) 1, 7, 6
Moč (mokrý) 1, 7, 6

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Moč (suchý) 1, 6, 2, 5
Nealkoholické nápoje 1, 7, 6, 5
Ocot 7, 2
Olej 3, 1
Olej na varenie 3, 1, 7
Omáčky 3, 1, 7
Ovocný džús 1, 7, 6
Paradajkový džús/omáčka 1, 6, 2, 5
Pivo 1, 2
Potravinové farbivo 4, 3, 2, 7
Sirup 1, 7, 2
Šalátový dresing 3, 1
Šampón na vlasy 2, 7, 4
Šťava (z mäsa) 3, 1, 7
Vajíčko 1, 7, 6
Víno 1, 6, 7, 5
Vosk 3, 1, 6
Voskovky 3, 1, 4
Výkaly 1, 7
Zeleninový olej 3, 1, 2
Zmrzlina 3, 1, 7
Zvratka 1, 7, 6
Želé/želatína 1, 7, 6
Žuvačka 3

PROFESIONÁLNE ČISTENIE
Pravidelné profesionálne čistenie je potrebné na odstránenie mastnoty a špiny, ktoré sa nedajú odstrániť
jednoduchým vysávaním. Frekvencia sa môže líšiť v závislosti od stupňa a typu záťaže a podmienok,
ktorým je koberec vystavený. Profesionálne čistenie by ste mali zvážiť ešte skôr, než sa na koberci začne
ukazovať špina. Nechať koberec nadmerne zašpiniť môže sťažiť proces čistenia a skrátiť životnosť
koberca.
Prvé profesionálne čistenie by sa malo odložiť čo najneskôr, ako sa len dá, pretože je pravdepodobné,
že bude mať sekundárne účinky. Čistiaca spoločnosť by mala byť informovaná o zložení koberca, aby
mohli zvoliť a použiť adekvátnu čistiacu metódu. Odporúča sa vyskúšať čistiacu metódu na kúsku
koberca v podkroví alebo v inej skrytej miestnosti. Je potrebné dbať na starostlivosť a zaistiť, aby
používané čistiace produkty boli po čistení úplne odstránene z koberca (zásadité roztoky zvyšujú riziko
vzniku hnedých škvŕn). Koberec musí úplne vyschnúť, ako bude opätovne vystavený záťaži.
ČISTENIE POMOCOU PROFESIONÁLNEHO MOPU NA KOBERCE
Tento typ čistenia spočíva v napenení povrchu koberca pomocou mäkkej podložky napustenej roztokom
čistiaceho prostriedku. Lano normálne neodporúča použitie rotačných čistiacich techník z dôvodu ich
sklonu k prasknutiu vlasu a povrchového plznutia. Avšak pri kobercoch s veľmi hustou konštrukciou,
kde je stupeň záťaže vysoký (vlas dobre spevnený) a tam, kde je čas na čistenie limitovaný (kde je
vysoký pohyb ľudí v čase čistenia), sa musí čistenie pomocou mopu vykonávať veľmi opatrne.

ABSORPČNÝ PRÁŠOK
Táto metóda čistenia (tiež známa ako suchý prášok suchej extrakcie) je prijateľný spôsob rozjasnenia
vzhľadu koberca pri zachovaní krátkej doby schnutia.
Keďže tento proces zahrňuje kefovanie prášku naloženého čistiacim prostriedkom do vlasu koberca, je
dôležité, aby bolo prevedené účinné vysávanie na konci procesu. V opačnom prípade čiastočky prášku
ostanú zachytené v kobercovom vlase a nakoniec prispievajú k ešte väčšiemu zašpineniu koberca.
DÔKLADNEJŠIE ČISTENIE
Napriek Vášmu maximálnemu úsiliu o ochranu a kozmetické čistenie sa môže vyskytnúť situácia, ktorá
vyžaduje dôkladnejšie čistenie. Odporúčame len extrakciu horúcou vodou, ktorá je podporovaná najmä
v oblastiach s vysokou záťažou, a to vysávaním pomocou vysávača s dvojitým motorom, ktorého
účelom je nadvihnutie vlasu. Takéto stroje majú dva motory, jeden poháňajúci rotačnú kefu a druhý na
aplikáciu odsávania a zvyčajne sa ťahajú dozadu cez koberec. Tieto zariadenia otvárajú kobercový vlas
a to umožňuje zachytiť špinu v základe vpichu dostupného na odstránenie pri neskoršej mokrej
extrakcii.
VZHĽAD KOBERCA
Aj pri pravidelnej údržbe môžu nastať určité zmeny vzhľadu koberca:
Vyblednutie
Priame slnečné žiarenie môže spôsobiť vyblednutie. Chráňte koberec s čo najlepším tienením okien.
Lienenie
Lienenie sa nepovažuje za chybu koberca, pretože je to prirodzený jav všetkých nových kobercov, najmä
ak ide o kvality so strihaným vlasom. Je to spôsobené krátkymi vláknami vo vlase, ktoré fungujú voľne
počas prevádzky, hlavne v oblastiach s vysokou záťažou. Celková strata vlákna počas používania je
relatívne malá a dĺžka času požadovaného na elimináciu lienenia závisí od typu a množstva vysávania.
Tienenie
Tienenie nie je pravou farebnou zmenou, ale len vizuálnym efektom, ktorý je výsledkom rozdielneho
odrazu svetla na vrchu vpichu a odrazu svetla po stranách vpichu. Tienenie takisto nie je výrobná chyba,
nakoľko je to normálny jav hlavne v luxusných kobercových kvalitách so strihaným vlasom.
Spoje
Kvalifikovaní inštalatéri z profesionálnych obchodov s kobercami vedia, ako čo najviac minimalizovať
výskyt spojov. Spoje môžu byť viac viditeľné na koberci s uzlíkovým vlasom než na koberci so
strihaným vlasom.
Šľapaje/Stopy
Väčšina kobercov s hlbokým strihaným vlasom bude ukazovať stopy po topánkach. Koberec s nízkym
vlasom a hustejšou konštrukciou môže minimalizovať túto okolnosť.

Rozmliaždenie vlasu
Rozmliaždenie je nevyhnuté a vyskytne sa do istej miery, hlavne v oblastiach s vysokou záťažou a pod
nábytkom. Rozmliaždenie/drvenie je stláčanie vpichov koberca. Vysávanie a jemné kefovanie oblasti
urýchli proces zotavenia.

Rozstrapkanie špičky vlasu
V priebehu času môže každodenná záťaž spôsobiť, že špičky strihaného vlasu kobercových vpichov sa
odtočia a otvoria. Toto je však normálny jav, nie chyba koberca.
Statický výboj
Môže ísť o dosť nepríjemný problém, hlavne ak je Váš koberec nový. Statický výboj je spôsobený,
pretože počas výroby sa odstráni prirodzený obsah vlhkosti. Keď sa prirodzený obsah vlhkosti vráti,
statická energia poklesne a taktiež sa množstvo statickej energie minimalizuje každodenným
používaním.
Kvalita vzduchu vo vnútri
Pri správnej inštalácii a údržbe bude Vás LANO koberec dôležitou súčasťou bezpečného a zdravého
interiéru, poskytujúc roky krásy a komfortu. Rozsiahle štúdie ukázali, že koberec je úplne bezpečný
a netoxický pre ľudí a domáce zvieratá, ak je správne nainštalovaný a udržiavaný. Zabezpečenie
vetrania (otvorené okno/dvere) zmierni a prípadne eliminuje akékoľvek počiatočné dočasné pachy,
ktoré vychádzajú z čalúnenia, zvarových spojov, lepidla, úpravy podkladu a iných procesov alebo z
komponentov spojených s inštaláciou koberca.

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