Návod na čistenie a ošetrenie liatych podláh Arturo
opatrených 1K PUR lakom
Zdôvodnenie:
Správny spôsob čistenia a údržby zaisťuje vašim podlahám dlhú životnosť a udržuje úžitkovú hodnotu.
Preventívne opatrenie:
Veľké množstvo bežných nečistôt je možno zachytiť inštaláciou čistiacej rohože pri vchode, alebo vstupu do objektu. Aj tieto
priestory je nutné zahrnúť do bežného čistenia.
Bežné pravidelné čistenie:
Bežné čistenie by malo byť realizované v závislosti na stupni znečistení priebežne. Pritom je podlaha zbavená prachu
a nečistôt bez šmúh a zvyškov. Toto čistenie zároveň predlžuje životnosť podlahy. Vďaka obsahu hodnotných ošetrovacích
komponentov sú podlahy zároveň chránené; v prípade že tieto podlahy majú už prvé ošetrenie, predlžuje sa pravidelným
čistením výrazne jeho účinnosť.
K pravidelnému bežnému čisteniu použite koncentrát RZ 181 Elastic Wischpflege riedený s čistou vodou v pomere 1:200 (=
50 ml na 10 litrov čistej vody). K nanášanie používame zaklapávacieho držiaku RZ Klapphalter s mopom s jemným
vláknom RZ Feinfaser-Mopp.
Nanesený čistiaci roztok necháme iba vyschnúť, nevytierame.
Upozornenie:
Zmena v používaní čistiaceho prostriedku môže mimoriadne účinky ošetrovania negatívne ovplyvniť.
Základní čistenie:
V závislosti na zaťažení a s tým spojeným stupňom znečistenia v určitých časových intervaloch vykonať základné čistenie
podláh. V závislosti na intenzite zaťaženia a spôsobu realizácie bežného čistenia môžeme toto základné čistenie vykonať
v objektoch v intervaloch 12 – 18 mesiacov. Základným čistením odstránime staré zvyšky ošetrovacích prostriedkov, odolné
nečistoty a iné zvyšky, ktoré negatívne ovplyvňujú povrchový vzhľad podlahy.
K základnému čisteniu použijeme zriedený prostriedok RZ 150 Grundreiniger s čistou vodou v pomere od 1:10 až 1:20
v závislosti na stupni znečistení a zaťažení podlahy. Tento základný čistiaci prostriedok nanesieme predpísaným spôsobom
na podlahu a necháme pôsobiť cca. 15 minút a následne podlahu okartáčujeme ručne alebo opracujeme jednokotúčovým
strojom pomocou červeného padu.
V prípade veľmi odolných nečistôt môžeme použiť prostriedok RZ 150 Grundreiniger neriedený.
Vytvorený kúpeľ s uvoľnenými nečistotami vysajeme vysávačom pre mokré vysávanie a podlahu následne dôkladne
neutralizujeme vodou a to do tej doby, pokiaľ nie je čistiaci roztok s nečistotami celkom odstránený.
Odstránenie škvŕn a fľakov, šmúh po gumových podrážkach:
Silno odolné fľaky a šmuhy po podrážkach topánok, ktoré nie je možné odstrániť bežným pravidelným čistením, môžeme
odstrániť prostriedkom RZ 190 Boden Fleckenlöser za použitia handričky alebo bieleho / zeleného padu.
Pozor: tento prostriedok odstraňuje aj ochranný film.
Snažte sa pokiaľ možno odstraňovať škvrny okamžite po ich vzniku, pretože niektoré typy škvŕn sa postupom času do
podlahoviny zažerú a následne je veľmi zložité ich bez zvyšku z podlahy odstrániť. Po vykonaní odstránenia škvŕn by malo
samozrejme nasledovať základné čistenie.
Pridaním týchto informácií o spôsobe čistenia a údržby spĺňa podlahárska firma svoju povinnosť užívateľa podlahovej krytiny
v súlade s normou DIN VOB 18356/18365 „Parketárske/Podlahárske práce“. Platia uznávané pravidlá pre remeslo a súčasný
stav techniky. Dodržujte informácie a odporučenia pre spracovanie od výrobcov podlahových krytín.
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