
Strojové kartá čování
Nastříkejte zředěný detergent strojem a
strojově vyčistěte.

Spray Cleaning
Mix water and neutral detergent in the 
container tank. Suitable speed 300-500rpm. 
Red pad is recommended.

Kombinovaný kartá čovací stroj
Průmyslové strojní čištění (velké plochy).
Použijte zředěný neutrální detergent.
Možnost přizpůsobit rychlost (z nízké 150-
250 ot./min. na vyšší).
Použijte nylonový (polyamidový) kartáč, ne
podušku (pad)!

Povrchová úprava
TopClean XP
Povrchová úprava
TopClean X-treme
Performance je PUR
síťovaný UV zářením, 
který
obsahuje částečky
kysličníků hliníku. Zajišťuje
výbornou odolnost vůči
oděru a velmi snadnou a
nízkonákladovou údržbu,
není třeba používat žádná
leštidla po celou dobu
životnosti podlahoviny!

Ruční kartá čování
Vyčistěte kartáčem (se středně tvrdými
vlákny) za pomoci zředěného neutrálního
čističe podlah (pH 7-10).

Úvodní čištění
Během stavebních prací
vždy chraňte povrch
podlahy pevným papírem
nebo panely.
Po pokládce novou 
podlahu
vždy vyčistěte: vysajte
vysavačem, plochu 
vymeťte
nebo odstraňte stavební
prach a nečistoty vlhkým
mopem. Kombinovaný
kartáčovací/sušící stroj s
válcovými kartáči je velmi
účinný pro vyčištění 
velkých
ploch. Použijte detergent s
nízkým pH (3-5).

Periodická údržba

Denní a pravidelná údržba

Preventivní pé če

Obecná doporu čení

Vlhké vytírání mopem
Použijte mop mírně navlhčený vodou
nebo roztokem detergentu. Je důležité,
aby voda nezůstávala na povrchu a
nevytvářela na něm film. Podlaha musí
být opět suchá po15-20 vteřinách..

Čištění vysava čem
Aby se odstranil prach a volné nečistoty.
Doporučuje se pro velké plochy a úvodní
čištění podlahy.

Suché vytírání mopem
Odstraňte prach a nečistotu suchým
nebo mírně navlhčeným mopem z
příze či mikrovlákna, nebo mopem na
jedno použití. Je možné použít i
vhodný smeták s měkkými vlákny..

OR

OR

Odstran ění flek ů a skvrn
Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě.
Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat
rozpouštědla).
Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

OR

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy může odbarvit podlahovou krytinu. Všechny židle a stoly musejí mít
kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany. Tvrdý plast je vhodnější.

- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Vstupní čistící rohože
Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí.
Až 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve
vstupních prostorách.
Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba..

Lehké zn ěčištění Silné zne čištění

Pokud je pot řeba

Strojové kartá čování
Vyčistěte válcovým kartáčovacím strojem
(nastříkejte zředění detergent pomocí
stroje).

Suché kartá čování
Pokud je to třeba, překartáčujte povrch za sucha, aby se obnovil jeho lesk. Bílý nebo béžový pad
(poduška). Doporučená rychlost je 500-1000 ot./min..

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno 
suššími úklidovými technikami. Například pre-impregnované mopy a speciální stroje. Díky těmto 
technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí. Není potřeba 
při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

Luxusní vinylové dílce
s povrchem TopClean XP

I.D. inspiration 55/70
I.D. Selection 40
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