Vinylové dílce s povrchovou úpravou PUR

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU
VÝROBKOVÁ ŘADA

Gerflor Creation, Virtuo, Senso, SAGA2, Rigid

KATEGORIE PODLAH

Vinylové podlahy v dílcích

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ
Pro omezení vnášených nečistot doporučujeme použití čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních
prostorách objektů. Používejte rohožky vhodné pro tento typ podlahoviny (nevhodné jsou například takové, které jsou
ze zadní strany potažené gumou či latexem mohou poškodit podlahu).
Zkontrolujte sokly a nohy nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatřete ochranným zakončením nebo kluzáky. Nikdy
nepoužívejte gumové podložky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), místo nich použijte podložky z textilního vlákna
(optimální ochranu poskytují speciální kluzáky ScratchNoMore, které jsou vyrobeny z odolného textilního vlákna).
Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy jej přenášejte.
Pokud má váš nábytek kolečka, ujistěte se, že jsou vhodná pro použití na vinylové podlahy podle normy na tvrdé podlahy,
tj. typ W dle DIN EN 12528 a 12529. Provádějte jejich pravidelné čištění. Pod kolečkové židle použijte vhodnou ochrannou
podložku.
Teplota vzduchu při užívání by měla odpovídat běžným provozním podmínkám (max. rozmezí 17-28°C). Relativní vlhkost
vzduchu udržujte po celou dobu v rozmezí 30-70 %.
Při využívání podlahového vytápění musí být dodrženy požadavky norem ČSN 492120 a ČSN EN 1264-1 až 5. Povrchová
teplota podlahy by neměla v průběhu celé doby užívání překročit 28°C.
Vyvarujte se rázovým změnám teplot vzduchu a podkladu.
Při údržbě používejte vhodné čistící přípravky.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vinylové dílce Gerflor jsou po instalaci připraveny k použití a nevyžadují žádné další úpravy povrchu. Při čištění
nepoužívejte brusné nástroje ani jiné abrazivní prostředky (např. drátěnky, brusné polštářky, ocelovou vlnu atd.).
Aby se zabránilo poškození podlahy, odstraňte před prvním použitím všechny volné nečistoty pomocí smetáku, nebo
vysavače a následně vytřete vlhkým mopem. Vytírání podlahy provádějte vlažnou vodou v doporučeném dávkování
s vhodnými neutrálními čisticími prostředky např. Dr. Schutz PU čistič (Gerflor PU čistič). Zbytky lepidla, sádry a barev je
nutné odstranit co nejdříve pomocí hadru.
Po instalaci, které je prováděno celoplošným lepením, je možno začít podlahu zatěžovat po 48 hodinách. Běžné zatížení
je možné po 72 hodinách (pokud neurčí výrobce lepidel jinou dobu).
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PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Vinylové dílce jsou již z výroby ošetřeny povrchovou úpravou, která povrch chrání a usnadňuje údržbu.
Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Poté podlahu vytřete vlhkým mopem. Většinu nečistot lze
odstranit pomocí vody a čisticích prostředků vhodných na vinylové podlahy s PUR povrchovou úpravou. K běžnému čištění
a údržbě podlahy používejte neutrální čisticí prostředky např. Dr. Schutz PU čistič (Gerflor PU čistič). Na konci podlahu
vytřete do sucha, aby na ní nezbyly žádné louže či zbytky vlhkosti.
Prostory se specifickými požadavky na podlahy: použitím PUR ochranné vrstvy při výrobě je vytvořena na povrchu
nejlepší možná ochrana. Pokud bude nutné dodatečně chránit povrch ve speciálních objektech před vlivy zabarvení (např.
ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony) nebo bude nutné vzhledem ke specifickým požadavkům použít speciální
prostředky na údržbu podlahy, doporučujeme kontaktovat technickou podporu GERFLOR.
ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
Odolné skvrny a rýhy od gumových podpatků: Použijte čistící přípravek Dr. Schutz Elatex. Tento produkt narušuje a
odstraňuje také případné polymerní ošetřovací nátěry. Pokud byla na povrch aplikována ochranná vrstva Dr. Schutz Mat
3000PU nebo Dr. Schutz Lesk 3000PU, je třeba po odstranění skvrny opět obnovit ochrannou vrstvu pomocí stejného
přípravku Dr. Schutz Mat 3000PU nebo Dr. Schutz Lesk 3000PU. Skvrny odstraňte pokud možno neodkladně, neboť
některé typy skvrn do povrchu vnikají hlouběji a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.
Skvrny vzniklé při malování: Použijte Dr. Schutz Základní čistící přípravek R a postupujte dle pokynů v technickém listu
produktu. Pro odstranění velmi odolných barev je možné použít také přípravek Dr. Schutz Elatex (u tohoto přípravku
pouze s předchozím testem mimo viditelná místa). Po použití přípravku podlahu důkladně omyjte čistou vodou.
Skvrny od akrylového lepidla: Čerstvé skvrny od akrylového lepidla (<1 měsíc): Odstraňujte přípravkem Dr. Schutz Elatex.
Naneste na lepidlo, nechejte působit a podlahu mechanicky vyčistěte jemným bílým nebo červeným padem a opláchněte.
Zaschlé skvrny od akrylového lepidla (> 1 měsíc): použijte přípravek Dr. Schutz Elatex, nastříkněte a nechejte dostatečně
dlouho působit. Poté skvrnu mechanicky čistěte bílým nebo červeným padem a na závěr místo opláchněte čistou vodou.
Na mimořádně odolné skvrny můžete použít přípravek Dr. Schutz Fleckenspray R. Dbejte na všechna upozornění
v technickém listu.
Skvrny od rozpouštědlového lepidla: Použijte přípravek Dr. Schutz Fleckenspray R, ale nepokračujte, pokud jde skvrna
odstranit obtížně (může se stát u lepidel odolných vůči rozpouštědlům).
Rez: Naneste přípravek Dr. Schutz Fleck&Weg.
Mastnota z jídla / barva / kuličkové pero / fix / plastické mazivo (asfalt): Použijte přípravek Dr. Schutz Elatex (u tohoto
přípravku pouze s předchozím testem mimo viditelná místa). Naneste na skvrnu, nechejte působit a podlahu mechanicky
vyčistěte jemným bílým nebo červeným padem. Na závěr místo opláchněte čistou vodou.
Stopy gumy / stopy zanechané podrážkami bot: Na stopy zanechané podrážkami bot použijte přípravek Dr. Schutz Elatex.
Nechte působit a čistěte červeným padem. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Pozor: Pokud již došlo k migraci
změkčovadel z gumy do povrchu podlahoviny, nebude možné skvrnu bezezbytku odstranit.
Žvýkačka: Z povrchu ji mechanicky sloupněte plastovou špachtličkou a zbytek na povrchu vyčistěte produktem Dr.
Schutz Elatex.
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RENOVACE MECHANICKY NEBO CHEMICKY POŠKOZENÉHO POVRCHU
Pokud dojde v průběhu užívání k mechanickému nebo chemickému poškození výrobní povrchové PUR úpravy, je možné
provést její renovaci. Pro opravu povrchu používat vhodné 2- komponentní polyuretanové nátěry Dr. Schutz Group, např.
PU NEO, PU Siegel, PU Anticolor. Vhodnost a nasazení správného produktu ve vašem konkrétním prostředí konzultujte s
našim technickým poradenstvím. Příprava povrchu podlahoviny a oprava PUR povrchu musí být provedena odborně
vyškoleným realizátorem.
UPOZORNĚNÍ
Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Zabraňte dlouhodobému
kontaktu s živičnými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.
Při přímém slunečním svitu působícím na podlahy může dojít ke změně barevného odstínu.
Nikdy nepoužívejte brusné kotouče, abrazivní čisticí prostředky, ani žádné jiné postupy a látky, které mohou poškodit
povrchovou úpravu.
V případě potřísnění podlahy chemikálií, olejem, rozpouštědlem, kyselinou, vínem, kávou či jakoukoli jinou látkou, která
není určena k čištění a údržbě, tuto látku co nejdříve setřete savým materiálem a následně místo umyjte vlažnou vodou
(lze s přídavkem čisticího prostředku Dr. Schutz PU čistič Gerflor PU čistič) a vytřete do sucha.
Zamezte kontaktu podlahy s výrobky z gumy – pryže (tmavé i barevné), v opačném případě může dojít k nenávratné
změně barevnosti povrchu (vznik skvrn, žloutnutí/černání). Pryž se nejčastěji vyskytuje na nohách nábytku a přístrojů,
podrážkách obuvi, kolečkách židlí atd.
Pokud bude na podlahu delší dobu působit jakákoliv agresivní látka, může dojít k nevratnému poškození jejího povrchu.
Za toto poškození nenese výrobce odpovědnost.
Při použití jiných, než výrobcem doporučených čisticích přípravků nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto
dokumentu nenese výrobce zodpovědnost za vzniklé vady, poškození podlahy, nebo estetické změny povrchu.

* Při použití jakýchkoliv (i doporučených) čisticích a údržbových prostředků je nutné dodržet návod na použití výrobce
daného prostředku. Doporučujeme prostředek vždy nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě pro vyloučení
negativního vlivu na podlahovinu.
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