Návod na ošetřování a čištění pro Design-podlahoviny v objektech

Designflooring International
Kolekce podlahovin: Monet, vanGogh, Renoir, Michelangelo, Rubens, Art Select

1. Preventivní opatření
Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím
čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Čistící zóny
je nutné zařadit do systému běžného denního čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací
Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly
odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot.
Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Pro čištění použít CC-Aktivní čistící přípravek
R 280 zředěný s vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto
koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu
a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním
strojem CC-SRP se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu,
např. CC-Extraktor, a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou vodou až do úplného
odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Ošetření
Po každém čištění po pokládce a základním čištění musí být provedeno ošetření povrchu
předtím, než bude podlahovina používána. Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný
ochranný film, který chrání podlahovinu, zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné
denní čištění.
3.1 Pro vytvoření ochranné vrstvy použít CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvu (lesklý
povrch) nebo CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu (hedvábně matný povrch).
Produkt nanést neředěný na dokonale suchou podlahu ve formě pravidelného
tenkého filmu ve dvou vrstvách. K nanášení použít CC-Lasičku se speciálním
potahem nebo plochý mop (např. CC-Quick-Step). Ochranné vrstvy nanášet do kříže.
Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchozí nátěr dostatečně
zaschnout. Po nanesení poslední vrstvy a po důkladném zaschnutí plochy (asi 12
hodin, nejlépe přes noc) je možno podlahu používat.
3.2 Ve speciálních objektových prostorách, ve kterých se např. pracuje s dezinfekcemi
(určitá nemocniční oddělení, ordinace praktických lékařů apod.) použít pro ošetření v
návaznosti na objektově-specifické požadavky CC-Medica-tvrdou ochrannou
vrstvu nebo speciální ošetření CC-R 1000-čistícím přípravkem. Také ošetření
zdvojených podlah nebo podlahovin ve vlhkých prostorách vyžaduje individuální
přístup a poradenství. Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení
nebo se informujte u našich technických poradců.

4. Běžné čištění a ošetřování
4.1 Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět vlhkým
stíráním vhodným mopem.
4.2 Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot používat
CC-R 1000 čistící přípravek zředěný v poměru 1:200 až 1:400 s vodou a plochu
vytírat ručně (např. plochý mop CC-Quick-Step) nebo čistícím automatem (např. CCPremium F2). Podlahoviny, které jsou ošetřené CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou
je také pravidelně čistit CC-Aktivním čistícím přípravkem R 280.
4.3 Sanace a vytvrzení ochranné vrstvy: Cílem pravidelně prováděné sanace je obnovení
poškozeného ochranného filmu na často frekventovaných místech a tím udržení
ochranného účinku a prodloužení časového intervalu mezi základními čištěními.
Stávající ochrannou vrstvu v tomto případě po odstranění volně ležících nečistot na
poškozených místech jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s modrým
nebo hnědým padem při zapnutém odsávání prachu nasucho přebrousit (zmatovatět).
Vzniklý prach navlhko setřít.
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Poté polymerní disperzi, kterou byla podlaha ošetřena, nanést na připravená místa
plochým mopem CC-Quick-Step nebo nanášecím mopem CC-Lasička a po zaschnutí
společně s ostatními plochami přeleštit jednokotoučovým strojem CC-SRP 2+S s
červeným nebo bílým padem, aby došlo k optickému sjednocení plochy. Toto vede
zároveň ke zhuštění ochranného filmu a tím ke zvýšení odolnosti proti škrábancům a
přilnavosti nečistot. Pro sanaci ochrannho filmu je zpravidla dostačující jeden nátěr
polymerní disperze.

5. Základní čištění
Při velkoplošném opotřebení nebo narušení ochranné vrstvy, popřípadě pokud již není
možné udržet dobrý optický vzhled výše popsanými metodami, musí být provedeno
základní čištění. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a ostatní usazeniny, které
narušují dobrý vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.
Pro základní čištění použít CC-Základní čistící přípravek R neředěný nebo maximálně
v koncentraci 1:1 s vodou. Roztok nanést na podlahu a po asi 15 - 20 minutách
působení celou plochu intenzivně vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP
se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty dokonale odsát vysavačem na vodu, např. CCExtraktor, a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou, pokud možno teplou vodou, až
do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku (voda už potom nepění!).
Následně musí být provedeno ošetření povrchu tak, jak je popsáno v bodě 3.

6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků
Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit přípravkem CC-Elatex za
pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýt důkladně čistou
vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno provést
sanaci vyčištěného ošetřovacím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena.
Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při
zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

7. Ošetření ve speciálních objektech CC-PU-ochranným systémem
V prostorách se zvláštními požadavky na zatížení povrchu, protiskluznost nebo
chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít alternativně k
předchozímu popsanému systému (body 2.-7.) ošetření pomocí CC-PU-ochranné vrstvy
a běžné čištění CC-PU-čističem. Před aplikací je nutné provést pečlivé a důkladné
základní čištění jednokotoučovým strojem CC-SRP se zeleným padem, popřípadě
následuje sanace speciálním CC-PU-sanačním padem šedým. Kontaktujte v případě
zájmu o tento postup naše technické poradenství.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272
e-mail:office@dema-dekor.cz
www.premium-partner.cz
www.dr-schutz.cz

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován v dohodě s výrobcem podlahoviny.
Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji
povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce. Pokud máte další dotazy ke
správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění
textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám
pomůžeme.
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