Odporúčané metódy čistenia

Ako umývať podlahu

1. Pozametajte/povysávajte prach a nečistoty

1. Pozametajte/povysávajte prach a nečistoty

2. Uistite sa, že je podlaha čistá a všetky šmuhy od topánok
boli odstránené z povrchu a podlahová krytina je suchá.

2. Podlahu poumývajte mopom a roztokom domáceho
čistiaceho prostriedku na podlahu a vody v súlade s
pokynmi výrobcu.
NB. Tvrdé a nepoddajné nečistoty môžete odstrániť
jemnou alebo mierne tvrdou čistiacou hubovou
abrazívnou utiekrou a vyšie spomínaným čistiacim roztokom
.
3. Podlahu opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť.
Ak je podlaha silne znečistená, použite priemyselnú
metlu dostupnú v každom väčšom obchode alebo u
dodávateľov čistiaceho náradia / produktov. Postupujte nasledovne:
1. Pozametajte/povysávajte prach a nečistoty
2. Mopom a roztokom domáceho čistiaceho prostriedku
a vody pretrite/namočte podlahu . Chviľu počkajte
kým sa špina uvoľní.
3. Roztok roztrite pomocou priemyselnej metly
4. Kalnú vodu odstráňte pomocou mopu a vedra
so žmýkacím košom.

3. Naneste dve vrstvy impregnačného prostriedku
patentovanej zančky. Impregnačné prostriedky sú
dostupné v supermerketoch alebo v špecializovaných
obchodoch.Prostriedok naneste v súlade s pokynmi
výrobcu.
4. Na pravidelnú údržbu impregnovaných podláh
používajte roztok čiastiaceho prostriedku na podlahy
zriedený z vodou. Vždy po umývaní, podlahu opláchnite
čistou vodou.

Usadeniny vodého kameňa
V prípade že je protišmyková podlahová krytina Altro nainštalovaná v
sprchách/kúpelniach v oblastiach kde je tvrdá voda, niekedy sa na
nej vytvoria usadeniny vodného kameňa. Usadeniny sa dajú
odstrániť bežným čistiacim prostriedkom na odstránenie usadenín .

Všeobecné poznámky týkajúce sa škvŕn
Niektoré materiály sú známe tým že zanechávajú na vinylových
podlahách škvrny
Typické príklady:
Asfalt alebo bitúmenové materiály

5. Podlahu opláchnite čistou vodou a nechajte

Mokré kartónové ale drevotrieskové dosky

Impregnovanie a čistenie impregnovaných
protišmykových podlahových krytín Altro

Prenos alebo otlačenie impregnačných prostriedkov proti
vznieteniu a prostriedkov na údržbu na koberce.

Protišmykové podlahové krytiny Altro by za normálnych okolností
nemali byť naimpregnované, pretože impregnácia znižuje ich
protišmykové vlastnosti. Špeciálne to neodprúčame v priestoroch
s častým výskytom vody ako sú napríklad sprchy. Avšak v
priestoroch kde sa nevyžaduje aby protišmyková podlahová
krytina Altro poskytovala maximálnu protišmykovosť, môže byť
podlaha ošetrená nasledovne. Je na zodpovednosti majiteľa alebo
nájomníka priestorov či ošetrenie podlahy uzná za vhodné.
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Protišmykové podlahy v domácnosti/

Inkoust s tlačených nápisov alebo obalov
Koberce ktoré sú pogumované zo spodnej strany alebo gumenné
rohožky
Gumenné podložky pod nábytok alebo gumenné kolieska na vozíkoch
Podrážky ktoré nie sú vyrobené z matriálov ktoré sa neodierajú
Pôsobenie vysokého tepla
Niektoré chemikálie v čistiacich prostriedkoch napr. borový olej
Pre detajlnejšie informácie o čistení a údržbe protišmykových podlahových
krytín Altro si pozrite príručku Odporúčania k pravidelnej údržbe
protišmykových podlahových krytín Altro.

Pre detajnejšie informácie alebo technické poradenstvo
tel: +421 2 45 52 48 15 fax: +421 2 45 64 33 68
e-mail: verix@verix.sk alebo objavte www.verix.sk
www.altro.com
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