Forbo Pokyny pro čištění a údržbu
Gratulujeme Vám k zakoupení Vaší nové podlahy Forbo Marmoleum. Vaše podlaha je chráněna povrchovou
úpravou Topshield2, inovativním a odolným továrním ošetřením, které by nemělo být odstraňováno.
Povrchová úprava je součástí krytiny Marmoleum a perfektní základ pro vaši dlouhodobou péči o podlahu. Aby
byla podlaha uchována v optimálním stavu, doporučujeme následující způsob čištění a údržby:
Počáteční čištění po pokládce:
Před začátkem používání podlahy po pokládce je důležité odstranit všechnu špínu a betonový prach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odstraňte všechnu volnou špínu, suť, písek a štěrk zametením, vysavačem nebo prachovým mopem.
Umyjte podlahu mopem a univerzálním čističem podlah.
Kde je to vhodné, například ve větších nebo více zatěžovaných prostorách, můžete použít rotační stroj
nebo kartáčový mycí stoj s červeným padem ( 150-300ot./min.) Tip: pokud je přítomen cementový prach,
přidejte přibližně 2% kyseliny citrónové nebo octové.
Setřete špinavou vodu mopem nebo vysavačem pro mokré vysávání
Opláchněte čistou vodou a (vlhkým) mopem
Nechte podlahu uschnout
Pokud si přejete

Podlaha je nyní připravená k užívání a nevyžaduje žádné další ošetření nebo nanesení povrchové údržby. Pokud
zvažujete použití dodatečného ošetření, prostudujte si kapitolu FAQ tohoto dokumentu.
Pravidelné čištění:
Výběr pravidelné čisticí metody záleží na předpokládaném znečištění, provozu a požadovaném vzhledu a
hygienickém standardu.
1.
2.
3.

Odstraňte všechnu volnou špínu, suť, písek a štěrk zametením, vysavačem nebo prachovým mopem.
Odstraňte skvrny a šmouhy pomocí vlhkého mopu a neutrálního univerzálního čističe.
Ve vašem systému pravidelného čištění může být vyžadován kombinovaný systém čištění a údržby. Pro
tento systém můžete použít:
• Systém mýdlového filmu (Monel)
• Systém na bázi vosku
• Systém na bázi Spray

Údržba
Pokud je třeba udržet nebo obnovit uspokojivou úroveň vzhledu podlahy.
Po provedení následujících kroků bude podlaha opět připravena pro pravidelné čištění:
1.
2.

Odstraňte všechnu volnou špínu, suť, písek a štěrk zametením, vysavačem nebo prachovým mopem.
Vyčistěte podlahu pomocí rotačního stroje s červeným padem a neutrálním univerzálním čističem
(Forbo Cleaner). Pokud je to požadováno, aplikujte produkty údržby uvedené v bodě 3 kapitoly
„Pravidelné čištění“ .

Pro silně znečištěné prostory je možné p kroku 1 aplikovat následující kroky, po částech nebo kompletně.
Vydrhněte podlahu zeleným padem a neutrálním univerzálním čističem (Forbo Cleaner).
1. Opláchněte čistou vodou a nechte podlahu uschnout.
2. Vyleštěte podlahu pomocí rotačního stroje s červeným padem.
3. Pokud je to požadováno, aplikujte jednotlivě nebo kompletně produkty údržby uvedené v bodě 3
kapitoly „Pravidelné čištění“ .

Nejlepší praxe: Tipy pro efektivní péči o podlahu
Obecná doporučení
Tipy a triky
Chraňte nově položené podlahy
Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a
chráněny před vlivem dodatečných stavebních prací
vhodným potahem, který nezanechá na podlaze stopy.
Používejte ochranné podložky na nohy židlí a stolů, aby
byla podlaha chráněná před poškrábáním. Kolečka
kancelářských židlí by měla být vyrobena z měkkého
materiálu vhodného pro pružného podlahové krytiny
(podle normy EN 425 a EN 12529).
Používejte vstupní podlahové systémy
Až 80% špíny vnesené o budovy je přineseno na
podrážkách obuvi. Je doporučeno správné používání
kvalitních vstupních rohoží (např. Forbo Coral a Nuway),
které může značně omezit množství špíny, která se
dostane na hladké podlahové krytiny a tím snížit náklady
na údržbu a maximalizovat udržení vzhledu. Dle obecně
uznávané praxe je pro odstranění špíny zapotřebí
minimální prostor 4-10 kroků.
Čištění
• Pravidelné čištění je výhodnější a levnější než
příležitostné důkladné čištění.
• Používejte doporučené čistící prostředky. Kvalitní
čistící prostředky a pomůcky zajišťují efektivní údržbu
a tvoří pouze malou část nákladů na údržbu.
• Vždy postupujte podle návodu na používání čistících
prostředků.
• Vždy dodržujte poskytnuté zdravotní a bezpečnostní
pokyny.
• Mějte na paměti, že světlé a uni barvy mohou
vyžadovat častější čištění.
Správné používání prostředků pro údržbu podlahy
Nesprávné používání čističů s vysokým pH a odstraňovačů
starých nátěrů může pružnou podlahovou podlahu
poškodit. Časté čištění nebo neadekvátní oplachování
můžou způsobit popraskání, sražení nebo změnu barvy
materiálu. Marmoleum by nikdy nemělo být čištěno
chemikáliemi s vysokým pH,protože ty můžou způsobit
jeho trvalé poškození. Rovněž abrazivní prášky a čističe by
neměly být používány.
FAQ
Jak často mám čistit svoji podlahu?
Optimální frekvence čištění a údržby závisí na způsobu
používání podlahy. Při přípravě plánu čištěnía údržby je
dobré zvážit následující: je podlaha blízko vstupu do
budovy nebo ve vyšším patře? Bude vystavena mokré
nebo suché špíně? Jakému stupni provozu bude
vystavena?
Můžu na podlahu nanést leštidlo?
Povrchová úprava krytiny Marmoleum nevyžaduje další
použití leštidla, nicméně, pokud si to budete přát,
neohrozí ji to a ani to nebude mít vliv na záruky
k produktu. Pokud budete nanášet leštidlo, nepokoušejte
se odstraňovat povrchovou úpravu. Pokud nanesete na
podlahu další vrstvu povrchové úpravy, vlastnosti
produktu se mohou změnit.

Odstraňování skvrn
Skvrna způsobena
Čokoláda, tuk, vejce, káva,
džus, atd.
Asfalt, benzín, guma, saze
Pastelky, rtěnka, fixy
Žvýkačka
Vosk ze svíček

Rez
Spáleniny

Odstraňte pomocí
Roztok neutrálního čističe
ve vlažné vodě
Lakový benzín (white spirit)
Denaturovaný líh
Zchlaďte kostkami ledu
nebo chladicím sprejem a
seškrábněte
Jemně odstraňte ztuhlý
vosk. Na skvrnu položte
savý papír a vyžehlete
žehličkou nastavenou na
70˚C.
Roztok kyseliny šťavelové
nebo citrónové v teplé
vodě.
Jemně vydrhněte
nylonovým kartáčkem.

Tipy pro leštění
Sprejové nebo suché leštění zvyšuje lesk, pomáhá
odstraňovat černé šmouhy a vyhlazuje poškrábání.
Dobře se starejte o pady a měňte je vždy, když jsou
špinavé. Vyperte je, vymáchejte v čisté vodě a nechte
zavěšené uschnout.
Čistící stroje a pady
Kódy padů
Barevné kódy, které označují stupeň hrubosti padu se liší
v závislosti na výrobci/zemi a také podle typu stroje, který
je používán, tzn. standardní, vysokorychlostní nebo ultra
vysokorychlostní.
Např.
3M
Jemná kvalita pro suché Bílý
leštění chráněných podlah
Pro pravidelné sprejové
Červený
čištění a lehké drhnutí
Pro heavy duty čištění /
Zelený/modrý
renovaci
Odstraňování starých nátěrů Zelený/modrý
Vysokorychlostní leštění
Konzultujte výrobce
produktu
Doporučené rychlosti rotačního stroje
Pro strojové čištění a údržbu je nejvhodnější rychlost
otáček 150-300 za minutu. Pro sprejové čištění je
doporučená rychlost 300-500 otáček za minutu pro
odstranění nepravidelností v lesku a obnovení původního
vzhledu podlahy.
Vodivé Marmoleum Ohmex
Pro udržení vodivosti podlahy z krytiny Ohmex by
podlaha měla být čištěna a udržována pouze produkty,
které nesníží vodivé vlastnosti krytiny.

