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Následující podrobné pokyny zajistí nejlepší účinnost vaší rohože. 

Četnost luxování a čištění musí být přizpůsobena podmínkám provozu a typu 

znečištění. Jejich dodržování je nutné pro bezproblémové fungování 

rohože pro dobu její životnosti. Pokud nebudou tyto podmínky 

dodržovány nelze dodržet záruku poskytnutou při prodeji rohože. 

 

Vhodná a pravidelná údržba: 

 prodlouží životnost rohože, protože snižuje brusné působení 

nečistot na vlákna; 

 zvýší efektivitu, protože zabrání vnášení nečistot a vody 

z rohože do budovy; 

 udržuje dobrý vzhled a přispívá k dobrému image budovy. 

 

1. Denní 

čištění 

(nutné) 

Vyžaduje se denní luxování. 

Doporučuje se používat vysavač s klepacím kartáčem, 

nastavený na nejvyšší výkon. Pro zvýšení účinnosti 

pohybujte hubicí pomalu po rohoži. 
 

2. Pravidelné 

nebo časté 

čištění 

povrchu 

(nepovinné) 

Doporučujeme, abyste každý týden čistili povrch 

rohože zařízením typu Rotowash. Četnost lze 

přizpůsobit intenzitě provozu a úrovni znečištění. 

Jedná se o nenáročný úkon s použitím malého 

množství vody, který doplňuje luxování horní strany 

(nejedná se o hloubkové čištění). 

Před otevřením prostoru pro veřejnost nehte rohož 

vyschnout! 
 

3. Pravidelná 

údržba (nutná) 

Rohož by měla být každý měsíc čištěna šampónem a 

zbavena vnitřních nečistot. Doporučuje se 

následující postup: 

 Nejprve rohož vyluxujte. 

 Vyčistěte ji šampónem pomocí rotačního čisticího 

zařízení na koberce. Abyste dosáhli nejlepších 

výsledků, použijte teplou vodu (do 50 °C). 

 Rohož dvakrát pomocí extrakčního zařízení zbavte 

vnitřních nečistot. 

Před otevřením prostoru pro veřejnost nehte rohož 

vyschnout! 
 

4. Hloubkové 

regenerační 

čištění 

(nepovinné) 

V krajně znečištěných místech nebo v případě, že 

není prováděno pravidelné měsíční čištění šampónem, 

se musí každých šest měsíců provádět hloubkové 

čištění s injekcemi a extrahováním. Doporučuje se 

následující postup: 

 Nejprve rohož vyluxujte. 

 Vyčistěte ji šampónem jako v předchozím bodě. 

 Následně lokálně vyčistěte skvrny. 

 Dále čistěte pomocí injekcí a extrahování, 

použijte obyčejnou vodu. 

Před otevřením prostoru pro veřejnost nehte rohož 
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vyschnout! 
 

5. Lokální 

čištění 

(nutné) 

Každý den je nutné odstranit žvýkačky, aby se 

zabránilo rychlému ucpání rohože a potížím 

s pozdějším odstraňováním. Doporučený postup: 

 Pokud jsou měkké, opatrně je oddělte od rohože. 

 Pokud jsou ztvrdlé, narušte je speciálními 

chemikáliemi (aerosoly). 

Lokální čištění je nutné v případě náhodně 

vytvořených skvrn při rozlití kapalin. Skvrny 

vyčistěte s použitím čisticího prostředku 3M na 

koberce a čalounění podle následujícího postupu: 

 kartáčem odstraňte nečistoty a vlhkost; 

 dobře protřepejte nádobu s aerosolem a 

postříkejte zasaženou část; 

 rohož otřete nebo vysajte čistou absorpční 

látkou. 

Před otevřením prostoru pro veřejnost nehte rohož 

vyschnout! 
   

 


