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(43) T (U47)

odporúčané metódy čistenia

Manuálne
1. Pozametajte prach a špinu, odstráňte veľké nečistoty
2. Naneste čistiaci prostriedok AltroClean 44™ alebo
ekvivalentný zásaditý čistiaci prostriedok zriedený v
správnom pomere a nechajte pôsobiť niekoľko minút.
Pomer zriedenia závisí na tom ako veľmi je podlaha znečistená a od
koncentrátu čistiaceho prostriedku (Pre bližšie inforámcie si pozrite
informačnú tabuľku AltroClean 44 a 44+ )

3. Podlahu umyte s priemylselnou metlou alebo použite
Altro UniPad pripevnený na multifinkčnú rukoväť mopu
4. Opláchnite podlahu s čistou vodou, odstránte špinavú vodu
pomocou mopu a nechajte ju vyschnúť. Používajte dve
vedrá, aby ste sa uistili, že podlaha je opláchnutá skutočne
čistou vodou

* For Altro Marine™ 20, sa zvyčajne inštaluje do spŕch alebo
okolia bazénov. Na čistenie tejto podlahy je lepšie používať
priemyselný metlu alebo priemyselnú kefu ako utierky alebo
mopy. Na odstránenie usadenín vodného kameňa je potrebný
špeciálny čistiaci prostriedok.
* Altro Walkway™ 20 SD- pri bežnej údržbe používajte
neutrálny čistiaci prostriedok. Agresívne čistiace prostriedky
alebo leštidlá môžu znižiť ich elektricko-vodivé vlastnosti.

Mechanické
1. Povysávajte prach a špinu, odstráňte veľké nečistoty
2. Naneste čistiaci prostriedok AltroClean 44™ alebo
ekvivalentný zásaditý čistiaci prostriedok zriedený v
správnom pomere a nechajte pôsobiť niekoľko minút.
Pomer zriedenia závisí na tom ako veľmi je podlaha znečistená
a od koncentrátu čistiaceho prostriedku (Pre bližšie inforámcie
si pozrite informačnú tabuľku AltroClean 44 a 44+ )

3. Podlahu mechanicky vyčistite pomocou čistiaceho podlahového automatu osadeného čistiaciacim kotúčom
Altro UniPadTM , alebo podobným kotúčom správnej
veľkosti.
4. Š
pinavú vodu povysávajte vysávačom na mokré
vysávanie a potom podlahu opláchnite teplou čistou
vodou. Vodu znova povysávajte.
Nesprávna údržba podlahových krytím Altro a nedodržanie
odporúčaných postupov može mať dopad na vlastnosti výrobku.
Viac informácie je dostupných u spoločnosti Verix.
Dobre si prečítajte návod na použite kažtého čistiaceho
prostriedku ktorý sa chystáte použiť. V prípade akýchkoľvek
otázok vám pracovníci na našom technickom oddelenií radi
poradia.
Tam kde protišmykové podlahové krytiny Altro nevyždujú
maximálne protišmykové vlastnosti, môže byť podlaha
udržovaná podobne ako hladké podlahové krytiny.
Nanesením emulzie na leštenie. Pamätajte však že nanesenie
emulzie na leštenie zníži protišmykové vlastnosti podlahy a
je na zodpovednosti majiteľa alebo nájomníka priestorov či
ošetrenie podlahy uzná za vhodné.

tel: +421 2 45 52 48 15 fax: +421 2 45 64 33 68
e-mail verix@verix.sk

www.verix.com
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Rady pre úspešnú údržbu protišmykových podlahový krytín AltroTM

Mechanické čistenie podlahovým automatom je najlepší
a cenovo najvýhodnejší spôsob čistenia
Buďte opatrní pri výbere vhodného rotačného kotúča: Na
protišmykové podlahové krytiny Altro je najvhodnejší stredne
tvrdý kotúč.
Pri produkte Altro Marine™20, používajte nylonové alebo
polypropylénové kefy.
Nezabudnite že špinavé náradie, obzvlášť špinavé mopy,
neumývajú, len redistribuujú špinu.
2. Používajte odporúčané čistiace prostriedky- používajte
iba odporúčané čistiace prostriedky alebo ich ekvivalenty v
správnej koncentrácii. Nemiešajte rôzne čistiace prostriedky a vždy postupujte podľa pokynov výrobcu. Vždy si
overte či je čistiaci prostriedkok vhodný na vynilové podlahy. Nepoužívate prostriedky, ktoré obsahujú borový olej.
3. Pravidelne odstraňujte šmuhy od topánok -na odstránenie
akýchkoľvek stôp po gumových podrážkach použite podlahový
automat a na to určený kotúč, alebo čistiaci prášok. Pre úseky
ktoré kvôli zanedbaniu alebo silnému znečisteniu vyžadujú
renováciu, kontaktujte technické oddeleníe spoločnosti Verix. .

4. Ochrana čerstvo položenej podlahy- - všetky čerstvo položené
protišmykové podlahy by mali byť prikryté a chránené pred ostatnými stavebnými prácami vhodným plášťom/prikrývkou, ktorý/á
ich ochráni pred škvrnami.

Všeobecné poznámky týkajúce sa škvŕn
Niektoré materiály sú známe tým že zanechávajú na vinylových
podlahách škvrny
Typické príklady:
Asfalt alebo bitúmenové materiály
Mokré kartónové alebo drevotriskové dosky
Prenos alebo otlačenie impregnačných prostriedkov proti
vznieteniu a prostriedkov na údržbu na koberce
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
Plagátové alebo práškové farby

Kvalitné čistiace prostriedky a náradie zabezpečujú efektívnu
údržbu a predstavujú len malú položku z nákladov na údržbu.
Nasledujúci dodávatielia ponúkajú vynikajúce produkty:

Dodávatelia čistiacich prostriedkov Altro, kontakt:
Altro Tel: 0870 240 8855; Fax: 0870 240 8866;
E-mail: sales@altro.com

All Purpose Cleaning Supplies Ltd
Tel: 01664 566599; Fax: 01664 411599;
E-mail: sales@allpurposeltd.com

Spoločnosti ktoré odporúčajú vlastné výrobky na čistenie podlách Altro:
British Nova Works Ltd Tel: 0208 574 6531;
Fax: 0208 571 6572
CSA Tel: 01954 251573; Fax: 01954 251 931;
E-mail: csaeagle@fsbdial.co.uk
Diversey Lever Ltd Tel: 01604 405311;
Fax: 01604 406809

Premier Products Tel: 01242 243421;
Fax: 01242 528445;
E-mail: premier@premierproducts.co.uk
Prochem Europe Ltd Tel: 0208 974 1515;
Fax: 0208 974 1511; E-mail: sales@prochem.co.uk
SC Johnson Tel: 01276 63456; Fax: 01276 852308

Dodávatelia čistiacich strojov a náradia, kontakt:
Cimex Ltd Tel: 01202 499699; Fax: 01202 499465
CSA Tel: 01954 251573; Fax: 01954 251 931;
E-mail: csaeagle@fsbdial.co.uk
Diversey Lever Ltd Tel: 01604 405311;
Fax: 01604 406809
Duplex UK Ltd Tel: 01227 771276;
Fax: 01227 770220; E-mail: duplex@line1.net
All Purpose Cleaning Supplies Ltd Tel: 01664 566599;
Fax: 01664 411599; E-mail: sales@allpurposeltd.com
Hako Clean Midlands Tel: 01788 823535;
Fax: 01788 823969; E-mail: sales@hako.co.uk

Nilfisk Ltd Tel: 01284 763163; Fax: 01284 703727;
E-mail: mail@nilfisk-advance.co.uk
Prochem Europe Ltd (including deck scrubbers
and edge cleaners) Tel: 0208 974 1515;
Fax: 0208 974 1511; E-mail: sales@prochem.co.uk
RGK Ltd Tel: 01506 847999; Fax: 01506 847174;
E-mail: sales@rgk.co.uk
Rotowash (UK) Ltd Tel: 0208 847 4545;
Fax: 0208 569 7906; E-mail: cleanfloors@rotowash.com
Wetrock Ltd Tel: 01925 711222;
Fax: 01925 711333; E-mail: sales@wetrock.uk.com

Pre rady o čistení kontaktujte spoločnosť Verix na:
tel: +421 2 45 52 48 15 fax: +421 2 45 64 33 68 alebo e-mail: verix@verix.sk
www.verix.sk
Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW. Tel: +44 (0)1462 480480 Fax: +44 (0)1462 480010 E-mail: info@altro.com Web: www.altro.com

,

, Altro, AltroClean, Altro Walkway, Altro Marine, Altro Easyclean are trademarks of Altro Limited.
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Protišmykové podlahové krytiny Altro
Odporúčané metódy čistenia

1. Vytvorte si pravidelný rozrvrh umývania podľa zaťaženia
vašich podláh- vysoko zaťažené priestory alebo priestory,
ktoré sú viditeľné musia byť čistené častejšie ako priestory,
ktoré sa zriedka používajú alebo ich vzhľad nie je taký dôležitý.

