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Obecná doporu čení

- Čistěte podlahovou a stěnovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Zabraňte usazení špinavých fleků, nánosů od mýdla a šamponu, postříkání čistícími prostředky.
- Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Vždy postupujte dle doporučení výrobce o doporučených čistících prostředcích (ředění, způsoby aplikace, atd.) Vyhněte se míchání různých 
značek čističů (riziko nekompatibility).
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
-Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Jednoduše setřete houbou a čistou vodou. Můžete použít také kartáč s 
měkkými štětinami. 

Upozorn ění: Nikdy k čišt ění nepoužívejte abrazivní houbi čky.

Specifické zne čištění

Pokud jsou materiály znečištěny např. žvýkačkou, jódem, voskem nebo rtěnkou, okamžitě odstraňte. Nalijte malé množství 90° alkoholu na čistý 
hadřík a vyčistěte. Opakujte dle potřeby. Poté opláchněte čistou vodou. 

Denní/týdenní

Měsíčně

Čistěte kartáčem (měkké štětiny) a neutrálním detergentem (pH 6-8) 
zředěném v teplé vodě. Poté opláchněte čistou vodou. 

Obecně doporučujeme čas od času použít detergent, ředěný s vodou ve 
vyšší koncentraci, poté opláchnout čistou vodou. 

Mokré kartáčování s neutrálním detergentem (pH 6-8). 

Čistěte neutrálním detergentem (pH 6-8) a kartáčem, následně opláchněte čistou vodou.

Mokré kartáčování s alkalickými detergenty (pH 8–10). Občas 
může být nutné použít dezinfekční prostředky a přípravky na 
odmašťování či odstranění vodního kamene. Poté opláchněte 
čistou vodou. 

Před použitím

Pokud máte dotazy, obraťte se na místního zástupce Tarkett. Výše uvedené informace se mohou měnit, vzhledem k jejich 
neustálému zlepšování.

Parní čištění
Také parní čištění je vhodná metoda údržby. 
V ideálním případě páru nastříkejte a nechejte působit několik minut, než se špína rozpustí. Poté odstraňte všechny nečistoty. Pokud je to nutné, 
opláchněte čistou vodou. 


