Příručka údržby podlah

Surestep,Safestep R11, Safestep R12,
Safestep Aqua, Safestep Laguna

Kolekce vinylových podlahových krytin Forbo se snadno čistí a udržují díky jejich hladké a vysoce odolné povrchové
úpravě PUR.

Čištění po pokládce
•
•
•
•

Na nově instalované podlahy se vyvarujte u mokrého čištění příliš vysokého množství vody a tekutin.
Odstraňte z podlahy prach a volné nečistoty, pak umyjte podlahu vodou s neutrálním přípravek pro čištění
podlah. Pro větší plochy, můžete použít čistící nebo rotační stroj (150-300 ot/min.) s kartáčem o vhodné tvrdosti.
Špinavou vodu setřete mopem, gumovou stěrkou nebo vysavačem.
Umyjte čistou vodou a nechte vyschnout
Podlaha je připravena k použití a nevyžaduje dodatečné ošetření nebo ochranné vrstvy.

Pozor: V případě strojového mytí (rotační stroje) je třeba u podlah Surestep a Safestep R11 a R12 používat středně tvrdý
kartáč, ale pro podlahy Safestep Aqua a Laguna použijte měkký kartáč. Stroje s válcovým kartáčem můžou být náhradním
řešením, ale i zde pamatujte na vhodnou tvrdost kartáčů.

Pravidelný úklid
Četnost aplikace této metody je závislá na intenzitě užívání krytiny (intenzita pohybu osob), úroveň
znečišťování, požadovaný vzhled a hygienické standardy.
• Odstraňte prach a volné nečistoty vysavačem, smetákem nebo mopem.
• Skvrny a nečistoty odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čističem na podlahy.
V případě potřeby
• Vyčistěte podlahu strojem (150-300 ot/min.) s kartáčem o vhodné tvrdosti s použitím neutrálního
čističe na podlahy.
Pozor: V případě strojového mytí (rotační stroje) je třeba u podlah Surestep a Safestep R11 a R12 používat
středně tvrdý kartáč, ale pro podlahy Safestep Aqua a Laguna použijte měkký kartáč. Stroje s válcovým
kartáčem můžou být náhradním řešením, ale i zde pamatujte na vhodnou tvrdost kartáčů.
Periodické čištění
V zájmu zachování dobrého vzhledu podlahy doporučujeme provádět periodické čištění.
• Odstraňte prach a volné nečistoty vysavačem, smetákem nebo mopem.
• Skvrny a nečistoty odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čističem na podlahy.
• Vyčistěte podlahu strojem (150-300 ot/min.) s kartáčem o vhodné tvrdosti s použitím neutrálním
čističem na podlahy, abyste podlaze vrátili původní lesk i vzhled.
Pozor: Je nevhodné nanášet na podlahy dodatečné ošetření, protože můžou mít vliv na změnu protikluzných
vlastnosti těchto speciálních podlahových krytin.

Tipy z praxe pro efektivní péči o podlahu:
Obecná doporučení
Ochrana nově instalovaných podlah
Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny vhodnou ochranou před vlivem pokračujících nebo
dodatečných stavebních prací, aby nedošlo k poškození podlahy.
Používejte ochranné plstěné podložky na nohy židlí a stolů, aby byla podlaha chráněná před poškrábáním.
Kancelářské židle a jiný nábytek musí mít kolečka typu W s měkkou kontaktní plochou, vhodná pro pružné podlahové
krytiny (podle normy EN 425 a EN 12529).

Vstupní čistící zóny

Prevence je nejlepší způsob jak chránit 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 a
snižují nebezpečí uklouznutí. Stejně jako všechny čistící systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit.
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Čištění
•
•
•
•

Pravidelné čištění je vždy výhodnější a levnější než občasné intenzivní čištění
K čištění používejte doporučené přípravky. Kvalitní prostředky a čisticí zařízení zajišťuji podlahám vhodnou péči
a jsou zlomkem nákladů v porovnání s případnou údržbou nebo renovaci.
Při používání čisticích prostředků se vždy řiďte pokyny výrobce a dodržujte doporučené pracovní postupy.
Vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Přípravky k čištění a údržbě podlah
Použití nevhodných chemických látek a přípravků k údržbě podlah může způsobit jejich poškození nebo změnu barvy.
Použití nadměrného množství chemických látek nebo nedostatečné odmytí (neutralizace čistou vodou) těchto přípravků
z povrchu podlahové krytiny může mít negativní vliv na změnu užitných vlastnosti podlahové krytiny.
Nepoužívejte abrazivní prášky, ostré nebo brusné přípravky.

Často kladené otázky
Jak často mám čistit podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržbu, závisí na tom, s jakou intenzitou se podlaha užívá a znečišťuje. Při přípravě
harmonogramu čistění a údržby, musí nejprve vzít v úvahu umístění používané podlahy např., Zda se nachází v blízkosti
vstupu, nebo ve vyšším patře? Zda se na ní hromadí na suché nebo vlhké nečistoty? Jak intenzivní je provoz? Pamatujte,
že podlahy ve světlých nebo uni barvách vyžaduji častější a intenzivnější úklid.

Je nutné podlahu leštit?

Je nevhodné nanášet na podlahy dodatečné ošetření, protože můžou mít vliv na změnu protikluzných vlastnosti těchto
speciálních podlahových krytin.

Jak mohu odstranit skvrny?

Jakékoli skvrny by měly být odstraněny co nejdříve. Většinu skvrn jednoduše odstraníte papírovým ručníkem, vodou,
čisticím prostředkem, lihem (v uvedeném pořadí). Nepoužívejte vysoce alkalické produkty (čpavek, soda), nebo silná
rozpouštědla, jako je aceton, protože můžou být nebezpečné jak pro lidi, tak i pro podlahu.
Druh skvrny

Způsob odstranění

Čokoláda, tuk, vejce, káva, juice apod.

Vlažná voda s přidaným neutrálním čistícím přípravkem

Pryskyřice, olej, pryž, saze

Minerální líh k čištění

Žvýkačka

Zmrazit ledem a sloupnout

Rez

Vlažná voda s kyselinou citrónovou

V případě pochybností účinku čištění, proveďte zkoušku na vzorku podlahové krytiny, nebo na málo viditelném místě
podlahy.

Čistící kartáče, rychlost čistících strojů a čistící přípravky
Tvrdost kartáčů

Kartáče pro strojové i ruční čištění jsou vyráběny v různé tvrdosti. Ne vždy stejná barva bude znamenat stejnou tvrdost a
jejich barevné rozlišení se může lišit v závislosti na výrobci / zemi. Zajímejte se u dodavatele na jejich tvrdost.

Rychlost čisticích strojů

K strojovému čištění jsou nejvhodnější stroje, které pracuji rychlosti 150 až 300 otáček/minutu.

Doporučené čistící přípravky pro údržbu podlah

Firma Forbo Flooring Systems doporučuje používat neutrální čističe typu Cleaner nebo Monel. Pro strojové čištění je
třeba použit přípravky k čištění elastických podlahovin s neutrálním pH.

11/2016

2/3

Příručka údržby podlah

Surestep,Safestep R11, Safestep R12,
Safestep Aqua, Safestep Laguna
Firma Forbo Flooring Systems umožňuje použití přípravku jiných výrobců. Před použitím těchto přípravků kontaktujte
jejich výrobce a konzultujte vhodnost jejich přípravků k čištění a údržbě na konkrétní typ podlahové krytiny. Vyžádejte si
pracovní postupy, technické i bezpečnostní listy a zajímejte se o záruku. Dbejte na informace o použitých materiálech
uvedených v jejich technických listech. Řiďte se doporučenými pracovními postupy.
Prostředky uchovávejte mimo dosah dětí!
V případě požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc!
Používejte ochranné rukavice!
Skladujte v suchém a chladném místě!
Nevystavujte mrazu!
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