NÁVOD K ÚDRŽBĚ HETEROGENNÍCH PODLAH
PREMIUM / TARALAY ELEMENT / IMPRESSION / UNI / INITIAL /
TARASAFE / IMPRESSION CONTROL

Morké manuální vytírání

Manuální zametání
Mop opatřený návlekem na jedno použití,
antistatický a/nebo impregnovaný návlek

Návlek na mop z mikrovlánka na jedno použítí

Mechanické čisticí zařízení

Parní stroj
Dle instukcí výrobce stroje

Automatický mycí stroj, rotační stroj
typu Rotowash, jednokotoučový stroj

Mechanický čisticí kotouč (pad)
3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče

Čisticí prostředky

Vybavení
První použití
Pro velké
znečištění

Mechanické čištění

Zásaditý čistič

Metody čistění
• Zametání
• Mechanické mytí při

300-450 ot./min
(se ždímáním vody)

nebo

Denní údržba
Neutrální čistič /
Desinfekční čistič(1)

Manuální čištění

• Zametání
• Manuální vytírání plochým

mopem
• Oplach

nebo
• Zametání
• Mechanické mytí při
300-450 ot./min
(se ždímáním vody)
Neutrální čistič

Mechanické čištění
nebo

nebo
• Parní čistění

Hloubkové čištění

• Zametání
• Mechanické mytí při

Mechanické čištění

Zásaditý čistič

300-450 ot./min
(se ždímáním vody)

nebo
(1)

V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (např. operační sály, nemocniční pokoje atd.) Střídejte použití neutrálního čističe a dezinfekčního
prostředku neobsahujícího aminy.

Tento návod k čištění je nutné přizpůsobit podle provozu na ploše a jejího umístění.

V případě ruční údržby a za účelem nabídnutí nejlepších výsledků z hlediska
hygieny a vzhledu doporučuje společnost Gerflor použití neutrálních
a zásaditých mycích prostředků s vysokou smáčivou silou (kompletní
rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

Zde je neúplný seznam výrobků doporučovaných hlavními výrobci:
KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**

ECOLAB : Magic Maxx*
ECOLAB : Neomax A**
Dr. SCHUTZ : PU čistič*

DREITURM : Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**,
D1 Neu**
*Neutrální / **Zásaditý

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
• Nikdy nepoužívejte abrazivní kotouče nebo jakýkoliv postup, při kterém hrozí
poškození úpravy povrchu (abrazivní výrobky, rozpouštědla atd.).
• Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), namísto nich
použijte krytky z PVC nebo polyetylenu.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN PŘI PRÁCI
Odstranění stop po barvě

• Nepoužívejte abrazivní čisticí vybavení (např. brusnou vlnu, drátěnky, ocelovou vlnu
atd.).
• Používejte rozpouštědlo na barvu, pokud je známo. Pokud rozpouštědlo není známo,
začněte rozpouštědly, jako je ředidlo typu White Spirit (tzv. lakový benzín) dříve, než
vyzkoušíte silnější rozpouštědla, např. sprej Taraclean (přípravek Gerflor na odstraňování
skvrn). Pokud se zjistí, že skvrnu je obtížné odstranit, nepokračujte.
• Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a omyjte.

Na kapky barvy
Když na materiálu vytvořila barva kapku, dosáhne se vynikajících výsledků zmrazovacím sprejem
(zmrazovací spreje lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Na skvrny od lepidla

• Čerstvé stopy po akrylovém lepidle (< 1 měsíc)
Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a podlahu
mechanicky očistěte a omyjte.
• Zaschlé stopy po akrylovém lepidle (> 1 měsíc)
Použijte ředidlo typu White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně omyjte
a vytřete.
• Stopy po lepidle obsahujícím rozpouštědlo
Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud je však stopy po lepidle obtížné
odstranit, nepokračujte (k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci, odolných proti
rozpouštědlům).

RADY A DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
Rez
Naneste výrobek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně omyjte.

Tuk z potravin, barva, kuličkové pero, fix, plastické mazivo (asfalt)
Naneste rozpouštědlo typu ředidlo White Spirit. Čistěte neředěným výrobkem a omyjte velkým
množstvím vody.

Stopy po pryži, po obuvi
Na stopy po obuvi naneste zásaditý mycí prostředek (např. Dynatech Trophy). Nechte 5 minut
působit. Otřete.

Žvýkačka
Na žvýkačku použijte zmrazovací sprej a nechte ji ztuhnout, potom ji odstraňte plastovou
špachtlí (zmrazovací spreje lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

