Návod na ošetřování a čištění pro Design-podlahoviny v domácnostech

Kolekce podlahovin:
Expona Domestic, Expona Commercial, Expona Design,
Lightline, Conceptline, Projectline

1. Preventivní opatření
Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím
čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto
čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací
Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna,
aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto
čištění použijte CC-PU-čistič zředěný vodou v poměru až 1:10. Při nepatrném
znečištění je možno tuto koncentraci upravit podle stupně znečištění. Čistící
roztok naneste na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu
vykartáčujte měkkým až středně tvrdým kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsajte
savými mopy nebo vysavačem na vodu (např. CC-Profi-M/S-vysavač) a následně
celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného
odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Ošetření
Provedení ošetření po čištění po pokládce není nutné, neboť na povrch
podlahoviny byla při nanesena výrobní PU-úprava.
Upozornění: Pokud se po delším nebo intenzivním používání vyskytnou
opotřebená místa ve výrobní PU-úpravě povrchu, doporučuje se pro udržení
ochranného účinku a proaktivní dlouhodobou ochranu provedení ošetření povrchu
po důkladném základním čištění.
Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte CC-Mat-3000PU nebo CC-Lesk-3000PU.
Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte CCLasičku se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro
dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45
min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední
vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).

4. Běžné čištění a ošetřování
Pro pravidelné čištění a odstraňování přilnutých nečistot používat CC-PU-čistič v
koncentraci 1:200 s vodou. Nečistoty, které nelze odstranit běžným vlhkým
vytřením uvolněte měkkým kartáčem. Pro větší plochy nebo prostory se silným
zatížením může být výhodné použití malého mycího automatu (např. CCPremium F2).
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5. Základní čištění
Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné
provádět v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na
stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti
nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a jiné
usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu
čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s vodou.
Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu
intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí CC-Padmeister se zeleným padem.
Na obzvláště odolné nečistoty použijte CC-Základní čistící přípravek R neředěný.
Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými mopy nebo odsajte vysavačem
na vodu (např. CC-Profi-M/S-vysavač) a celou plochu následně zneutralizujte
velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění
všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Po tomto kroku
musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě
3.).

6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků
Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným
přípravkem CC-PU-čistič za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Skvrny
odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při
zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo
nemožné.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272
e-mail:office@dema-dekor.cz
www.premium-partner.cz
www.dr-schutz.cz

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován v dohodě s výrobcem podlahoviny.
Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji
povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce. Pokud máte další dotazy ke
správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění
textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám
pomůžeme.
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