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Moderní způsoby úklidu směřují k nahrazení mokrého čištění suchými úklidovými technikami. Například pre-impregnované mopy a
stroje. Práce s těmito pomůckami je efektivnější a jednodušší pro úklid a minimalizuje dopad na životní prostředí. Doporučuje se
použít pouze minimum chemikálií a malé množství vody.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Čistěte krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a

ÚDRŽBA

hygieničtější než občasné důkladné čištění.

Mastnotu nebo olej vždy ihned setřete, protože by mohlo dojít
k poškození povrchu.
Je důležité zamezit usazovaní mastných skvrn v kuchyních

nebo zbytků mýdla a šamponu v koupelnách.

Upozornění! Vždy pečlivě dodržujte doporučené dávkování
Vyvarujte se kombinování produktů různých značek (riziko
nekompatibility).
Vinylové stěnové krytiny mohou být poškozeny rozpouštědly
Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění

Vyčistěte kartáčem s měkkými štětinami a neutrálním

čisticím prostředkem (pH 6-8) Dr. Schutz Univerzální čistič K
zředěným v teplé vodě. Opláchněte čistou vodou.

Doporučujeme také občasné čištění čisticím prostředkem -

Univerzální čistič K nebo Základní čistící přípravek R, který lze
použít zředěný ve vodě ve vyšší koncentraci a následně
opláchnout čistou vodou. PH čisticího prostředku zvolte podle
typu nečistot: kyselé pro vodní kámen a rez, alkalické pro
organické nečistoty

Parní čištění je vhodná metoda čištění. V ideálním případě

postříkejte oblast čisticím roztokem Univerzální čistič K nebo
Základní čistící přípravek R, nechte několik minut rozpouštět
nečistoty a poté vše odstraňte pomocí parního čisticího
zařízení. V případě potřeby opláchněte čistou vodou.

ČIŠTĚNÍ
ODSTRANĚNÍ SKVRN

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě
Jednoduše otřete houbičkou a čistou vodou. Lze také
použít kartáč s měkkými štětinami.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte abrazivní houbičky

Žvýkačky, jód, vosk nebo rtěnku odstraňte okamžitě. Použijte
hadřík namočený do Fleck&Weg nebo Elatex, jemně omyjte,
abyste zabránili šíření skvrn.
Skvrny ihned očistěte. Použijte bílý nebo červený nylonový
pad navlhčený v alkoholu.
Po odstranění skvrn vždy dobře opláchněte čistou vodou a
osušte

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny,
fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří
finanční prostředky.

Pokud máte dotazy nebo pochynbosti, obraťte se na místního
obchodního zástupce Tarkett

