PROTIŠMYKOVÉ
VINYLOVÉ PODLAHY
so Safe.T Clean XP

Granit Safe.T
Safetred Dimension
Safetred Dimension Wood
Safetred Spectrum
Safetred Universal/Univ. Plus
Safetred Aqua

Návod na údrž
žbu
Moderné spôsoby každodenného čistenia smerujú k zníženiu mokrého čistenia, ktoré je nahradené
suchšími upratovacími technikami. Napríklad impregnované mopy a špeciálne stroje. Vďaka týmto
technikám je práca efektívnejšia, jednoduchšia a minimalizuje dopad na životné prostredie. Nie je potreba
pri údržbe podlahovín používať veľké mnoštvo chemických látok a vody.
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Všeobecné odporúč
čania
-

Čistite podlahovú krytinu pravidelne, pretože to je efektívnejšie a hygienickejšie ako občasné dôkladné čistenie.
Vždy pozorne rešpektujte doporučené dávkovanie
Vždy ihneď zotrite mastnotu alebo rozliaty olej, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu.
Rozpúšťadlá poškodzujú pružné podlahoviny.
Kolieska alebo ochrana nábytku z čiernej gumy môže odfarbiť podlahovú krytinu. Všetky stoličky a stolu musia mať
kvalitné nohy. V komerčných priestoroch sa nedoporučujú plstené ochrany. Tvrdý plast je vhodnejší.
Majte na pmäti, že svetlé farby vyžadujú častejšie čistenie.

Preventívna starostlivosť
ť
Vstupné čistiace rohož
že
Približne 80% nečistôt, ktoré je treba čistením z povrchu odstrániť, je vnesených zvonku.
A predísť 90% týchto nečistôt je možné efektívnym systémom čistiacich rohoží v správnych rozmeroch vo
vstupných priestoroch. Čím menej je nečistôt, ktoré sa dostanú dovnútra, tím menej nákladná je údržba.

Denná a bež
žná údrž
žba
Ruč
čné kartáč
čovanie
Vyčistite kartáčom /so stredne tvrdými
vláknami) pomocou zriedeného
neutrálneho čističa podláh (pH 7-10)

Alebo

Kombinovaný kartáč
čovací stroj (pre väč
čšie
plochy)
Použite zriedený neutrálny saponát. Rýchlosť
otáčok 150-250 ot./min.na vyššie).

Safety Clean XP
povrchová úprava
Safety Clean XP je unikátna
povrchová úprava, vyvinutá
špeciálne pre naše
protišmykové podlahoviny.
Doporučuje sa pravidelné
čistenie. Nepoužívajte lesky,
vosky, mohli by byť znížené
protišmykové vlastnosti.

Alebo

Poznámka: vlhké miestnosti (Safetred Aqua) je občas
potreba čistiť kyslým roztokom (pH 3-5), odstránenie
škvŕn od vodného kameňa čističom (pH 2-4). Potom
opláchnite čistou vodou.

Rotač
čný čistiaci stroj
Sprejovať a čistiť zriedeným neutrálnym
čističom na podlahy (pH 7-10).

Odstránenie fľ
ľakov a škvŕ
ŕn
Pri vzniku fľakov a škvŕn jednajte okamžite. Ručne škvrnu vyčistite bielou alebo červenou poduškou s
neutrálnym saponátom (nesmú sa používať rozpúšťadlá). Pracujte z okraja fľaku do jeho stredu. Potom
opláchnite čistou vodou a vytrite.

Periodic cleaning
Rotač
čný čistiaci stroj
Sprejovať a čistiť zriedeným Alebo
neutrálnym čističom na
podlahy (pH 7-10).

VAROVANIE! Na
protišmykové
podlahy nikdy
nepouž
žívajte leštidlá
a stroje na leštenie

+

Strojové čistenie + Mokré vysávanie
-Aplikujte silný čistiaci roztok (pH po zriedení 1011), naneste na podlahovinu a nechajte pôsobiť 510 minút.
-Vyčistite strojom so stredne tvrdým kartáčom
-Vysajte roztok a vytrite čistou vodou.

Úvodné čistenie
Počas stavebných prác
vždy chránte povrch
podlahy pevným papierom
alebo panelmi. Po pokládke
novú podlahu vždy vyčistite:
vysajte vysávačom, plochu
pozametajte alebo odstráňte
stavebný prach a nečistoty
vlhkým mopom.
Kombinovaný
kartáčovací/sučiaci prístroj s
valcovými kartáčmi je veľmi
účinny pre vyčistenie
veľkých plôch. Použite
saponát s nízkym pH (3-5).

V miestach, kde nie je možné použiť stroj, čistite podlahovinu ručným kartáčom a potom vytrite čistou vodou.

Pokiaľ máte nejaké otázky neváhajte kontaktovať reprezentanta spoločnosti Tarkett.
Vyššie uvedené informácie sa môžu meniť z dôvodu ďalšieho vývoja produktu.

www.tarkett.com

