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Kaučukové podlahové krytiny ARTIGO “PRO

Inovatívna úprava PRO od spoločnosti ARTIGO poskytuje spevnenie povrchu podlahy, čo zvyšuje 
jej tvrdosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Pevný polymérny povlak PRO sieťovaný UV, 
zabezpečuje  jednoduchšie počiatočné čistenie, ako aj každodennú a bežnú údržbu. Prvý tradičný 
ošetrujúci  náter podlahy už  nie je nevyhnutne potrebný, s výnimkou niekoľkých prípadov použitia 
(pozrite si Varovanie na strane 2).

V priestoroch a vo všetkých vstupoch kde je inštalovaná podlahová krytina, je nutné predchádzať 
nanoseniu špiny, vody a štrku pomocou rohožiek a železných mrežových rohoží.

Po dokončení inštalácie je nutné podlahu zakryť ochrannou vrstvou, aby ste sa vyhli zbytočnému 
poškodeniu, ktoré môžu spôsobiť ťažké stroje, nábytok alebo práce, ktoré budú prebiehať až po 
inštalácii podlahy.

Aby ste zabránili poškriabaniu podlahy a trvalým škvrnám, vždy používajte ochranné podložky 
pod nábytok, stoly a nohy stoličiek. Ochranné podložky musia mať vhodnú veľkosť na optimálne 
rozloženie váhy na veľkú plochu.

Prvé čistenie po inštalácii 

• Pomocou metly s mäkkými štetinami alebo vysávača odstráňte všetku špinu, prach
a stavebný piesok. Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali povrch podlahy, najmä ak sa na
nej nachádzajú hrubá špina, jemný štrk a kamienky.

• Podlahovú krytinu na väčších plochách očistite neutrálnym čistiacim prostriedkom
pomocou mopu alebo kombinovaného umývacieho vysávača s červeným kotúčom.
V prípade silných nečistôt sa odporúča podlahu čistiť pomocou nízkootáčkového
jednosmerného kefového stroja  vybaveného ľahkým brúsnym červeným 3M kotúčom
a neutrálnym čistiacim prostriedkom alebo slabo zásaditým, v závislosti od nečistôt.
Dôkladne opláchnite a niekoľkokrát vysajte vysávačom na mokré vysávanie, kým nie je
povrch úplne neutralizovaný1 a suchý.

• Ak je potrebný lesklý povrch, ihneď,  po vyššie uvedených operáciách nastriekajte
vhodné podlahové leštidlo na podlahu a vyleštite pomocou vysokorýchlostného
rotačného stroja vybaveného bielym/ krémovým kotúčom.

DENNÁ ÚDRŽBA

Z podlahy odstráňte prach, nečistoty a škvrny:

• Podlahu čistite mäkkou kefou, mopom z mikrovlákna alebo vysávačom. Ak je to potrebné,
použijte neutrálny  čistiaci prostriedok zriedený vo vode.

• Nečistoty a škvrny odstráňte pomocou neutrálneho alebo jemne alkalického čistiaceho
prostriedku, rozriedeného podľa inštrukcii výrobcu.

  1lakmusovým papierikom otestujte, že hodnota pH podlahy je =            
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Po použití čistiacich prostriedkov podlahu vždy dôkladne opláchnite a niekoľkokrát vysajte 
vysávačom na mokré vysávanie, aby ste sa ubezpečili, že povrch podlahovej krytiny je úplne 
neutralizovaný2 a suchý.

Bežná údržba 

Podlahu denne umývajte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

• Podlahovú krytinu umývajte neutrálnym čistiacim prostriedkom a mopom. Pri väčších
plochách podlahu vyčistitie čistiacim automatom s červeným kotúčom.
Vždy niekoľkokrát dôkladne opláchnite a vysajte vysávačom na mokré vysávanie, aby
ste sa ubezpečili, že povrch podlahovej krytiny je úplne neutralizovaný2 a suchý.

• V pravidelných intervaloch je možné vykonávať údržbu a suché čistenie pomocou
čistiacich automatov s vhodnými kotúčmi a vhodnými povrchovými úpravami podláh.
Čistiaci automat s pomalými otáčkami s červeným kotúčom je určený na čistenie škvŕn
a nečistôt. Čistiaci automat s rýchlymi otáčkami s bielym/krémovým kotúčom je určený
na leštnie.

Ak štandartné čistenie dostatočne neodstráni nečistoty, odporúčame vám hlbkové čistenie 
s jemne alkalickým čistiacim prostriedkom a čistiacim automatom s pomalými otáčkami 
s červeným alebo zeleným kotúčom. Vždy niekoľkokrát dôkladne opláchnite a vysajte 
vysávačom na mokré vysávanie, aby ste sa ubezpečili, že povrch podlahovej krytiny je úplne 
neutralizovaný2 a suchý.

VAROVANIE

• Vo väčšine prípadov bude vyššie uvedený režim údržby dostatočný na to, aby si
podlahová krytina zachovala čo najlepší vzhľad. Avšak plochy dlhodobo vystavené silnej
alebo koncentrovanej premávke ako napr. vstupné priestory budovy, oblasti hlavného
výťahu a pod. by mali byť chránené polymérovým leštiacim náterom na zachovanie
pôvodného vzhľadu podlahy. V takýchto prípadoch je možné po prvom intenzívnom
vyčistení zeleným kotúčom a dokonale čistej a suchej podlahe naniesť podľa pokynov
výrobcu polymérny alebo polyuretánový leštiaci náter. Nátery sú dodávané v rôznych
stupňoch lesku.

• Aplikácia takýchto leštiacich náterov je nevyhnutná, ak spoje jednotlivých pásov krytiny
nie sú zvárané zváracou šnúrou za horúca. Náter aplikujte aby sa zabránilo rýchlemu
znečisteniu v oblasti spojov.

• Nemali by ste vykonávať akékoľvek čistiace procesy pod priamym slnkom. Vyhnete sa
tak vytvoreniu škvŕn zaschnutou špinou predtým ako stihnete špinavú vodu odstrániť.

• Vyvarujte sa používaniu veľmi drsných kotúčov (modrý, zelený, hnedý, čierny). Tak ako
je vyššie spomenuté, modrý a zelený kotúč môžete použiť iba v prípade, že chcete
odstrániť staré vrstvy lešticeho náteru. Nikdy nenechávajte tekuté substancie vrátane
čistej vody na povrchu podlahovej krytiny. Predídete tak vytvoreniu škvŕn a znížite riziko
pošmyknutia.

2 lakmusovým papierikom otestujte, či hodnota pH podlahy je = 7 
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• Stoličky alebo kolieska na nábytku musia byť zdvojené, z mäkkej gumy svetlej farby (typ 
W podľa EN 12529).

• Na povrch podlahy nelepte žiadne pásky.
• Všetky čistiace prostriedky používajte a rieďte vždy podľa pokynov výrobcu.
• Po každom čistení nechajte povrch podlahy úplne neutralizovaný3 . Dôkladne ho 

opláchnite a v prípade potreby niekoľkokrát vysajte a vysušte. Neutralizácia povrchu je 
povinná pri každom použití čistiacich prostriedkov, aby sa zabránilo dlhodobému 
poškodeniu a delaminácii povrchovej úpravy PRO.

• Je potrebné sa vyhnúť produktom ktoré sú zásadité (pH> 8), kyselinám (pH <7), 
akýmkoľvek alkoholom  alebo ketónom, rozpúšťadlám všetkých druhov a akýmkoľvek 
čistiacim prostriedkom, ktoré nie sú špeciálne testované na gumovej podlahe a nie sú 
schválené ako vhodné.

Poznámka

• Tieto pokyny nemôžu pokryť všetky možné spôsoby použitia podlahovej krytiny Artigo.
Program konečného čistenia a údržby sa musí vykonať s prihliadnutím na špecifiká
každej situácie a očakávaní, vždy v súlade s požiadavkami klienta.

• Tieto pokyny platia iba pre podlahy ARTIGO PRO. Pri všetkých ostatných typoch podláh
Artigo pozrite  konkrétne technické dokumenty.

3 lakmusovým papierikom otestujte, či hodnota pH podlahy je = 7 
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Kotúče na čistiace automaty– použitie na pružné  podlahy 

Klasifikácia kotúčov 3M 

 Kotúče pre čistiace a leštiace automaty s vysokými otáčkami 

Krémový

Stredne drsný kotúč (medzi žltým a bielym kotúčom). Určený na použitie s automatmi             
s vysokými otáčkami a veľmi vyskoými otáčkami.

menej DRSNÝviac DRSNÝ

čierny

sivý

hnedý

modrýalebo zelený

biely

žltý

žltý-zelený

červený




