Příručka údržby podlah
Allura
Čištění a údržba
Allura má povrchovou úpravu PUR, která činí údržbu rychlou a jednoduchou.

Čištění po pokládce:
•
•

Vyčistěte podlahu prostředkem Forbo Cleaner (50ml-10l vody) a mopem
Setřete špinavou vodu mopem nebo vysavačem
Forbo Cleaner pro
mokré vysávání
Opláchněte čistou vodou a mopem
Nechte podlahu uschnout

•
•

Pokud je očekáván intenzivní provoz:
•

Naneste souvislou vrstvu prostředku Spray pomocí aplikátoru Forbo Sprayvoda, 1:1
Rozleštěte film jednokotoučovým strojem s lešticím padem

•

Manuální údržba (Metoda Monel)
Běžné čištění
•
•

Setřete prachovým mopem a prachovou utěrkou nebo podlahu vysajte
Odstraňte skvrny vlhkým mopem

Periodické čištění
•
•

Vyčistěte podlahu prostředkem Monel (250 ml na 10 l vody) a mopem
Setřete špinavou vodu mopem nebo Forbo Monel vysavačem pro mokré
vysávání
Naneste novou vrstvu Monelu čistým mopem (500ml)
Nechte podlahu uschnout

•
•

Příležitostné čištění
•

•
•
•
•

Vydrhněte podlahu prostředkem Monel údržba (500 ml na 10 l vody) a
hrubým padem
Setřete špinavou vodu mopem nebo Forbo Monel vysavačem pro mokré vysávání
Opláchněte čistou vodou a mopem
Naneste novou vrstvu Monelu čistým mopem
Nechte podlahu uschnout Monel

Forbo Monel je efektivní čistič a produkt vytvářející ochrannou mýdlovou vrstvu. Vrstva Monelu zabraňuje ulpívání
špíny na povrchu podlahové krytiny. Tato vrstva může být odstraněna a znovu obnovena při následujícím
periodickém čištění.
Pro více informací: www.forbo-flooring.com
Pokud budete chtít používat alternativní produkty, konzultujte svého lokálního dodavatele.
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Příručka údržby podlah
Allura

Mechanická údržba (Metoda Spray)
Běžné čištění
•
•

Setřete prachovým mopem a prachovou utěrkou
Odstraňte skvrny vlhkým mopem

Periodické čištění
•

Vyčistěte pomocí prostředku Spray a jednokotoučového stroje
s lešticím padem, použijte Spray kde je třeba

Příležitostná údržba
•
•
•

Vyčistěte podlahu prostředkem Forbo Cleaner (250 ml- 10 l vody)
a jednokotoučovým strojem s hrubým padem
Setřete špinavou vodu mopem nebo vysavačem pro mokré vysávání
Nechte podlahu uschnout

Pokud je očekáván intenzivní provoz
•

•

Naneste souvislou vrstvu prostředku Spray
pomocí aplikátoru Forbo Spray- voda, 1:1
Rozleštěte film jednokotoučovým strojem s lešticím padem

Produkty

Forbo Cleaner je efektivní a pH neutrální čistič.
Forbo Spray slouží jako čistič i jako ochranný nátěr dodávající saténový lesk.
Pro více informací: www.forbo-flooring.com
Pokud budete chtít používat alternativní produkty, konzultujte svého lokálního dodavatele.

TIPY
Při mechanickém čištění používejte pro metodu Spray rychlost 150 až 300 otáček za minutu.
Allura nesmí být nikdy leštěná na sucho! Vždy používejte vlhký pad! Nikdy nepoužívejte hnědý nebo černý
pad.
Nikdy nečistěte podlahu mokrou cestou po dobu 48 hod po pokládce.
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