Příručka údržby podlah
Coral® -GRIP

Pokyny pro čištění a údržbu
Vstupní čisticí zóny Coral Grip jsou vyrobeny tak, aby zachycovaly nečistoty a tak zabraňovaly jejich dalšímu roznášení
po budově. Nečistoty zůstanou zachyceny ve vstupní zóně Coral až do jejího vyčištění. Z toho důvodu je pravidelné
čištění zásadní pro udržení optimální dlouhodobé funkčnosti, efektivity a estetického vzhledu. Dodržujte proto
následující pokyny, aby vám produkty Coral mohly sloužit co nejdéle. Vstupní podlahové zóny Coral lze udržovat
standardními metodami čištění.

První čistění po instalaci
Stojanovým vysavačem s mechanickým rotačním kartáčem odstraňte z povrchu všechny montážní zbytky a ostatní
suché nečistoty. Vznikly-li u instalace skvrny, očistěte je teplou vodou.

Pravidelné čištění
Frekvence pravidelného čištění závisí na intenzitě zátěže, frekvenci pohybu osob v prostoru, druhu a množství
vnášených nečistot.

Odstraňování suchých nečistot:
•
•
•

Používejte vhodný vysavač s mechanickým rotačním kartáčem.
Vysavačem povrch několikrát přejeďte ve všech směrech, aby byly odstraněny veškeré zachycené nečistoty.
Vysávání směrem vpřed by mělo být rychlé, a naopak směrem dozadu pomalé.
Případné skvrny odstraňte čistou teplou vodou.

Odstraňování mokrých nečistot:
•

Skvrny odstraňte čistou teplou vodou a kartáčem s vhodnou tvrdostí. Rozlité tekutiny vysajete vysavačem na
vodu.

Pravidelná údržba
Pokud mají být zachovány optimální funkční a estetické vlastnosti, je třeba postupovat dle výše popsaných
pokynů pro pravidelné čištění.
U volně instalovaných materiálů postupujte následovně:
•

Rohož vyjměte z rámu

•

Opláchněte ji čistou vodou pomocí hadice nebo stroje na čištění podlah

•

Odolnou špínu vykartáčujte

•

Očistěte plochu rámu a rohož umístěte zpět

Pokud je rohož na podlaze umístěna napevno, použijte stroj na čištění podlah s vodou o maximální teplotě
60°C.

Nejlepší řešení: Tipy pro efektivní péči o čisticí zónu
Obecná doporučení
Ochrana nově položených podlah
Všechny nově pokládané podlahy včetně vstupních rohoží by měly být vhodným způsobem chráněny, aby
nedošlo k jejich poškození nebo zašpinění při ostatních probíhajících pracích.

Používání vstupních zón
Až 80 % nečistot do budovy přináší pěší provoz. Proto by měly být využívány kvalitní systémy vstupních
podlahových zón odpovídajících rozměrů (nejlépe alespoň 6 metrů dlouhé). Nezávislí odborníci potvrdili, že
vstupní podlahové systémy Nuway a Coral od firmy Forbo účinně zadržují špínu a vlhkost, které by jinak byly na
obuvi zaneseny do budovy; díky tomu pomáhají redukovat náklady na údržbu, udržovat estetický vzhled
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sousedních podlahových krytin a snižovat nebezpečí úrazu. Stejně jako jakékoliv jiné prostředky pro
zachycování nečistot, i podlahové vstupní zóny by měly být pravidelně čištěny, aby se zachycená špína
odstranila. Jen čistá čisticí zóna je schopná přijímat a zadržovat nečistoty.

Čištění
Vstupní zóny jsou účinnější, jsou-li čisté, bez zbytků špíny.
Pravidelné čištění je praktičtější a nákladově efektivnější než intenzivní důkladné čištění jednou za čas.
•
Používejte doporučené čisticí prostředky. Vysoce kvalitní čisticí prostředky a zařízení zajistí efektivní
údržbu a představují pouze malý podíl nákladů na údržbu.
•
Vždy dodržujte pokyny výrobce čisticích prostředků.
•
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Použití chemických přípravků
Použití čisticích chemikálií s vysokým nebo nízkým pH může způsobit poškození produktu nebo změnu barvy.
Používání nadměrného množství čisticích prostředků nebo jejich nedostatečné opláchnutí může ohrozit
funkčnost podlahy.

Často kladené otázky
Jak často by měla být čistící zóna čištěna?
Optimální frekvence čištění a údržby závisí na způsobu a intenzitě využití prostoru. Při stanovování úklidového
plánu je nejprve třeba zvážit, v jakém prostoru se čisticí zóna nachází, např. zda jde o hlavní vchod do budovy,
nebo o málo používaný postranní vchod.
Bude čisticí zóna vystavena spíše vlhké nebo suché špíně? Jak frekventovaný bude pohyb osob v daném
prostoru?
Frekvence čištění může záviset také na barvě čisticí zóny, protože na světlých barvách budou zřetelnější stopy na
více zatěžovaných místech.

Jak odstranit skvrny?
Použijte odstraňovač skvrn s neutrálním pH a zajistěte důkladné opláchnutí ošetřeného místa vodou.

Problém:

Vyzkoušejte:

Žvýkačka
Použijte speciální gelový odstraňovač
Asfalt, olej Použijte vhodné čisticí ředidlo.
V případě pochybností prostředek nejprve vyzkoušejte na malé ploše na nepříliš viditelném místě.

Doporučené produkty pro péči o čisticí zóny
Produkty Coral Grip obvykle nevyžadují používání čisticích prostředků. Pokud je použití detergentů nezbytné,
používejte vždy pouze přípravky s neutrálním pH, které jsou vhodné na podlahy z PVC, například M2 Care Ultra,
pH-neutrální antibakteriální roztok od firmy Wrenalls Group
Na vstupní zóny Forbo Coral je možné použít i další produkty pro péči o podlahy. Pokud zvažujete použití
alternativních produktů, obraťte se prosím pro další pokyny na svého dodavatele.
Pozn. Zbytky čisticích prostředků vždy důkladně opláchněte čistou vodou.
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