Příručka údržby podlah
Allura Colour

Čištění a údržba
Materiál Allura® Colour výrobce dodává s odolným povrchem upraveným polyuretanem. Díky této povrchové úpravě je
krytina méně náročná na péči a jsou tedy trvale zapotřebí nižší náklady na její údržbu.

Čištění po pokládce:

Podlahovou krytinu vyčistěte jednokotoučovým čističem nebo podlahovým mycím strojem.
Nečistoty spolu s použitým čisticím roztokem zachyťte do zásobníku
Podlahu důkladně opláchněte čistou vodou a vodu opět zachyťte

Čisticí prostředky/Přístroje/Příslušenství
Jednokotoučový čistič nebo automatický mycí stroj
Červený pad nebo měkký kartáč (např. B. 3M)
Neutrální/intenzivní čistič, hodnota <9

První ošetření První ošetření krytiny není zásadně nutné.
Při silnějším mechanickém/chemickém namáhání (např. kadeřnický salon) a poškození povrchu krytiny v průběhu stavby
by se povrch měl navíc chránit vhodnou vrstvou polyuretanu.
Stupeň lesku se určuje výběrem povrchové úpravy (lesklý, hedvábně matový, matný).
Před povrchovou úpravou krytiny je však nezbytně nutné provést mechanické čištění (viz základní čištění), aby se zlepšila
přilnavost povrchové vrstvy.

Běžné čištění (udržovací)

Odstranění volně ležících nečistot:
• vysátí nebo setření za vlhka
Odstranění lehce ulpívajících nečistot:
• čištění postřikem
• Čištěné plochy mírně zvlhčete postříkáním
• Uvolněné nečistoty setřete savými čisticími hadry
Odstranění pevně ulpívajících nečistot:
• Plochu vyčistěte pomocí dvou kbelíků a širokého mopu (např. při dezinfekci ploch)
• V případě mimořádně pevně ulpívajících nečistot použijte navíc jednokotoučový čistič
• Velké plochy vyčistěte automatickým mycím strojem
• Okrajové části vyčistěte ručně

Čisticí prostředky/Přístroje/Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•

Setření za vlhka nebo vysátí (např. Taski Flortex), jednorázové utěrky pro čištění
PU čistič nebo vhodný čisticí přípravek s obsahem alkoholu
Přístroj pro stírání za vlhka
Dezinfekční čistič
Neutrální/intenzivní čistič, hodnota <9
Čisticí přípravek do automatického stroje, hodnota <9
Pad: červený

Běžné čištění (udržovací)
Odstranění stop po chůzi:
Stopy po chůzi a lehké znečištění se odstraní, resp. zakryje metodou Spray-Cleaner pomocí jednokotoučového čističe
nebo vhodným padem a čističem ve spreji. Povrch krytiny se postříká - i jednotlivé úseky - pečujícím přípravkem, odstraní
se šlápoty
a povrch se znovu uzavře.
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Základní čištění
• Naneste a rozetřete roztok pro základní čištění
• Roztok nechejte působit 5-10 minut (podle pokynů výrobce)
• Podlahovou krytinu očistěte jednokotoučovým čističem a zeleným padem nebo středně tvrdým kartáčem
• Nečistoty a použité čisticí roztoky zachyťte do zásobníku
• Podlahu důkladně opláchněte čistou vodou a vodu opět zachyťte. Na podlaze nesmí zůstat chemické přípravky
a zbytky nečistot.
• Krytinu nechejte zcela uschnout
• Podle pokynů výrobce naneste 2 vrstvy vhodného polyuretanu

Čisticí prostředky/Přístroje/Příslušenství
•
•
•

Čisticí přípravky ve spreji
Tlakový ostřikovač nebo jednokotoučový čistič se zásobníkem tekutiny
Jednokotoučový čistič s otáčkami min. 400 min-1 (např. Nilfisk 545), červeno-béžový pad nebo lešticí kartáč
(např. 3M)

• Základní čistič (vhodný pro vinyl)
• Jednokotoučový čistič
• Zelený pad nebo středně tvrdý kartáč
• Polyuretanová povrchová vrstva
Bezpodmínečně nutné je dodržovat doporučení/návod k používání, vydaný výrobcem čisticích přípravků a přístrojů.

Zvláštní pokyny pro zachování kvality všech vinylových podlahových krytin firmy
Forbo
•

Položenou podlahovou krytinu je v místech, která jsou v průběhu stavby silně frekventovaná, nutné chránit
vhodným způsobem (např. Protection Paper firmy Forbo) před poškozením.
• Dostatečně dimenzované textilní čistící zóny (např. Coral firmy Forbo) v rozsahu min. 4 až 6 běžných metrů
mohou snížit vnos nečistot do objektu až o 80 % a výrazně tak ovlivnit jak užitnou hodnotu krytiny, tak i náklady
na čištění.
• Zabraňte hromadění vlhkosti pod zařizovacími předměty jakéhokoli druhu. Plochy pro umístění nábytku je
nutné chránit vhodnými podložkami odolnými vůči migraci.
• Vysoké bodové zatížení může u elastických podlahových krytin způsobit nevratné otisky/poškození. Podle
potřeby použijte vhodné podložky pro rozložení zátěže.
• Výběr vhodných kolečkových židlí/nábytku na kolečkách (DIN EN 12529 „Kolečka a válečky - kolečka pod
nábytek - kolečka pro židle - požadavky“) a vhodných kluzáků pro židle a nábytek má značný vliv na vzhled
podlahy (např. otlaky) a zachování užitkové hodnoty krytiny. Pro elastické podlahové krytiny se doporučují židle
na kolečkách s měkkým běhounem (typ W) a rovněž tak měkké - plstěné - kluzáky pro židle a nábytek (např. od
firmy Wagner System GmbH) nebo speciální kluzáky, např. od firmy magiGLIDE. Hrany kluzáků pro židle a
nábytek by měly být zaoblené a kluzáky by měly celou plochou přiléhat k podlaze. Ostré hrany mohou způsobit
poškození struktury podlahové krytiny. Kolečka židlí a kluzáky pod židle a nábytek je nutné pravidelně udržovat.
• Barevné gumové, kaučukové a plastové (PVC) kluzáky a kolečka a jiné barevné materiály mohou elastické
podlahové krytiny zabarvit. Pokud je to možné, používejte proto světlé kluzáky, např. z plsti nebo speciálního
plastu a zabraňte delšímu kontaktu podlahové krytiny s chemikáliemi a jinými barevnými látkami.
• Klouzavost podlahy je do značné míry ovlivněna nečistotami, četností čištění a používanými úklidovými
prostředky. Dbejte prosím na dodržování všeobecných předpisů na ochranu před úrazy vydanými obecními
institucemi nebo poradnami na ochranu zdraví, resp. obsaženými v BGR 181. Omezení čištění může vzhledem k
většímu výskytu nečistot (vnos písku, prach) vést k hygienickým obtížím a problémům s klouzavostí podlah.
• Používejte pouze vhodné čisticí prostředky, žádné zdrsňující prášky, kyseliny, sanitární čističe nebo silná
rozpouštědla. Stejně tak používejte pro různé způsoby čištění pouze vzájemně kompatibilní produkty systému
jednoho výrobce.
• Barevné prostředky pro dezinfekci ran a pokožky (např. na bázi jodovaného povidonu) mohou způsobit
nevratné zbarvení.
Speciální způsoby použití, např. dvojité podlahy, vyžadují individuální přístup.
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