Příručka údržby podlah
Needlefelt
1. Prevence
Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu. Více jak 80% nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli
z venčí. Doporučujeme umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech budov v odpovídající
délce (nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě. Nezávislé studie ukázaly, že vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čistící zóny
Coral odstraňuji a zadržuji až 94% nečistot a vlhkosti vnášených do budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat
normální vzhled podlahy uvnitř budovy. Stejně jako všechny čistící systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit.
Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším a nezbytným krokem uživatele podlahové krytiny Needlefelt k jeho
naprosté spokojenosti s tímto výrobkem.
Needlefelt by měl být pravidelně vysáván, aby byla zachována jasnost barev a minimalizováno množství špíny,
čímž je optimalizováno udržení vzhledu.

2. Důvody údržby:
•
•
•

Estetický - pro hezký vzhled
Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
Životnost - prevence proti poničení podlahové krytiny

3. Běžné denní čištění
Pravidelné vysávání prachu, nečistot a každodenní špíny zachycené na povrhu koberce zabrání hromadění špíny v
dlouhodobém horizontu.
• Používejte vysavač s rotačním kartáčem.
• Lepších výsledků dosáhnete vysáváním podélně a napříč pásu.
• Podle úrovně provozu a oblasti použití je třeba koberec vysávat jednou za týden, až několikrát denně.
• Pro odstranění skvrn bude následovat podrobný popis

4. Periodické čištění
•
•
•

Chcete-li minimalizovat nutnost renovace, je nutné k čištění povrchu vpichovaného koberce pravidelně
používat rotačního stroje.
V případě běžného provozu je toto čištění třeba provést přibližně 4x za rok, v případě vysokého provozu
až 6x za ok.
Použití rotačního stroje vyžaduje pouze malé množství vody, aby byla odstraněna zašlapaná špína prach.

5. Renovace
Cílem renovace je hluboké čištění díky odstranění zbytků prachu a špíny, která se nastřádala v průběhu času. Metoda
sprejové extrakce je nejvhodnější pro oživení barev a optimalizování trvanlivosti vpichovaného koberce.

Sprejová extrakce se skládá z:
•
•

Tlakového postřiku vodou, která rozpustí špínu.
Vysání a sesbírání zbytků nečistot v odpadní vodě.

Postup:
•
•
•
•

Pokud je třeba, odstraňte skvrny.
Vyčistěte koberec vysavačem s rotačním kartáčem.
Proveďte sprejovou extrakci v dobře větraných prostorách.
Proveďte druhou sprejovou extrakci čistou vodou a nechte podlahu uschnout.

Dbejte na informace o používaných výrobcích uvedených v technických listech.
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