Technická podpora

!

Gumenné podlahové krytiny ARTIGO “STANDARD”
V priestoroch 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 tažké stroje, nábytok
alebo práce, ktoré budú prebiehať až po inštalácii podlahy.

!

Aby ste zabránili poškriabaniu podlahy, vždy používajte ochranné
podložky pod nábytok, stoly a nohy stoličiek. Ochranné podložky
musia mať vhodnú veľkosť na optimálne rozloženie váhy na veľku
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 vyčistite čistiacim automatom s pomalým
otáčkami s jemne drsným kotúčom (červený alebo zelený kotúč
typu 3M v závislosti od znečistenia) a vhodným alkalickým čistiacim
prostriedkom. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na
mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát, až kým je podlaha
úplne suchá a bez pozostatkov čistiaceho prostriedku. Predtým ako
pristúpite k dalšiemu kroku sa usitite, že mastná ochranná vrstva z
výrobného procesu je z povrchu podlahovej krytiny úplne
odstránená.

Na dôkladne vyčistenú a suchú podlahu naneste vrstvu
polymérového náteru podľa inštrukcii výrobcu (dostupné prostriedky
na ošetrenie povrchu majú rôznu intenzitu lesku). Nestúpajte na
podlahu pokiaľ polymérový náter úplne nevyschol.
Vyšší lesk môžete docieliť použitím čistiaceho automatu s vysokými
otáčkami s bielym/krémovým kotúčom a vhodným prostriedkom na
ošetrenie povrchu.

!
!
Denné čistenie
!

Z podlahy odstráňte prach, nečistoty a škvrny

!

•

Podlahu čistite s mäkkou kefou, mopom z mikrovlákna alebo vysávačom.

•

Nečistoty a škvrny odstráňte pomocou neutrálneho alebo jemne
alkalického čitiaceho prostriedku (rozriedeného podľa inštrukcii
výrobcu).

Po použití čistiaceho prostriedku vždy podlahu opláchnite a vodu
odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát
až kým je podlaha úplne suchá.
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!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. Podlahu opláchnite a vodu
odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte
niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá.

•

V pravidelných intervaloch je možné vykonávať údržbu a suché
čistenie pomocou čistiacich automatov s vhodnými kotúčmi.
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. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré
vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá.

!

Pri bežnej údržbe môžete použiť prostriedky určené na čistenie a leštenie
zároveň. Tento typ produktov dokáže vyčistiť a zároveň vyleštit podlahu v
jednom kroku, a oživiť polymérový náter ktorý vylepší vzhľad a predĺži
trvácnosť podlahy.

!
!
Obnova polymerového náteru
!

Podlahu renovujte vždy, keď je ochranná vrstva poškodená a vyššie
spomenuté procesy údržby nie sú účinné.
•

!

Obrúste podlahovú krytinu pomocou čistiaceho automatu s
pomalými otáčkami s drsným kotúčom (zelený kotúč typu 3M) a
vhodného odmastňovacieho prostriedku rozriedeného v horúcej
vode. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré
vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne
suchá a bez pozostatkov odmastňovacieho prostriedku. Usitite sa, že
polymérový náter bol úplne odstránený predtým ako pristúpite k
dalšiemu kroku.
Na dôkladne vyčistenú a suchú podlahu naneste vrstvu
polymérového náteru podľa inštrukcii výrobcu (dostupné prostriedky
na ošetrenie povrchu majú rôznu intenzitu lesku). Nestúpajte na
podlahu pokiaľ polymérový náter úplne nevyschol.

•

!

Vyšší lesk môžete docieliť použitím čistiaceho automatu s vysokými
otáčkami s bielym/krémovým kotúčom a vhodným prostriedkom na
ošetrenie povrchu.

Upozornenie
Čistiace prostriedky vždy používajte a rieďte v súlade s pokynmi výrobcu.

!!
!SK
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•
•
•

•
•
•

•

Nemali by ste vykonávať akékoľvek čistiace procesy pod priamym

slnkom. Vyhnete sa tak vytvoreniu škvŕn zaschnutou špinou predtým
ako stihnete špinavú vodu odstrániť.
Polymérový náter musí byť natretý na celú plochu podlahy, vrátane
spojov pokiaľ neboli spojené za horúca pomocou zváracej šnúry.
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.
Kolieska na stoličkách alebo inom type nábytku by mali byť
vyrobené z mäkkej gummy svetlej farby (typ W).
Po použití čisitiacich prostriedkov podlahu vždy opláchnite a vodu
odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte
niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá a bez pozostatkov
čiatiaceho prostriedku.
Mali by ste sa vyhýbať nasledovným produktom: vysoko alkalické
produkty, kyseliny, rozpúšťadlá akéhoveľvek typu, a akýkoľvek
prostriedok, ktorý nie je testovaný a a schvalenný ako vhodný
prostriedok na gumenné podlahy.

!
Poznámky
!
•

•

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!!!!
!!
!SK

Správne dodržiavanie programu údržby umožnuje klientom predlžiť
intervaly renovácie podlahy.
Tieto pokyny sú určené len pre podlahovú krytinu ARTIGO
“STANDARD” . Všetky ostatné produkty majú vlastné technické listy.
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Kotúče na čistiace automaty– použitie na gummené
podlahy

!!
!!

Klasifikácia kotúčov 3M

modrý alebo zelený

!!
!!
!!

červený

hnedý

žltozelený

šedý

zelený

čierny

!!!
!!
!!
!!
!
!
!!
!!
!!
!
!!
!
!
!!
!!
!

biely

viac DRSNÝ

menej DRSNÝ

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.
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