Příručka údržby podlah
Coral®- Classic, Welcome,
Brush, Duo, Logo, Luxe

Údržba
1. Denní čištění
Je nezbytné odstraňovat suché nečistoty nejméně jednou denně. Nejúčinnější metodou je použití vysavačů,
které obsahují mechanicky ovládaný rotační kartáč nebo samostatné sací přístroje s přídavným rotačním
kartáčem. Vysávejte pomalu a ve všech směrech po celé rohoži, pro co nejlepší využití efektu kombinace
sání a kartáčování.

Vyhněte se problémům!
Pokud se vám vysáváním nepodaří odstranit suché nečistoty, může to být z těchto důvodů:
• Opotřebované kartáče nebo špatná výška kartáčů - je nutné, aby se kartáče dotýkaly celých vláken rohoží.
• Kartáče se neotáčejí tak, jak mají – uvolněný řemen oslabuje výkon kartáčování.
• Omezený nebo ucpaný přívod vzduchu snižuje sací sílu.
• Sběrný sáček je plný nečistot a potřebuje vyprázdnit nebo vyměnit.

2. Pravidelné čištění
Opatrně setřete rozlité tekutiny z povrchu tupou stěrkou. Vyčistěte zbytek skvrny vhodným čističem skvrn na
koberce (určeným pro podlahové krtiny z polyamidového vlasu) a opláchněte čistou vodou. Nechte
uschnout. Vysoce zatížené prostory vyžadují zvýšenou pozornost, aby se zabránilo koncentrovanému
znečištění prostoru a zmírnilo vytvoření „vyšlapaných cest“. Pokud budete pravidelně aplikovat níže popsané
způsoby čištění, prodloužíte tak intervaly mezi plánovanou pravidelnou údržbou – zejména pak u světlých a
hladkých provedení.

Suché čištění:
Tento způsob čištění je založen na použití čisticího roztoku, který je složen z vody, čisticího prostředku popř. bezpečného
rozpouštědla. Poté, co je místo vysáto, naneste čistící roztok na vlákna. Roztok nechejte chvíli působit, aby na sebe
navázal nečistoty a znovu celé místo vysajte. Tento postup může být opakován tolikrát, kolikrát je pro odstranění nečistot
potřeba.

Cylindrické kartáčování:
Tato metoda také využívá přístroje s rotačními kartáči, v tomto případě ale příslušný prostředek pro čištění koberců
vkartáčován do vlasu a špinavá voda se vrací zpět do přístroje. Tuto činnost opakujte do úplného odstranění všech
nečistot. Zbytky čistícího roztoku musí být odsáty opět vysavačem, tentokráte však za použití čisté teplé vody, bez
čistícího roztoku. Pokud se jedná o volně položenou rohož, je nutné ji pravidelně vyklepat.

Vyhněte se problémům!
Dávejte pozor, abyste po každé aplikaci důkladně vysáli veškerý čistící roztok a zabránili tak z důvodů opakovaných
aplikací jeho zanášení mezi vlákna.

3. Plánovaná údržba
V pravidelných intervalech by měly být rohože čištěny procesy hloubkového čištění, nazvanými čištění
sprejem. To odstraní nečistoty zespodu vlasu a navrátí povrchu původní vzhled, aby dále optimálně
fungovala čisticí funkce. Frekvence takového hloubkového čištění závisí na faktorech, jako je typ a množství
provozu, jakož i účinnost „Denního čištění“ a „Pravidelného čištění“
Tento proces může probíhat za použití sprejového čistícího přístroje nebo spreje 3 v 1 a kartáčového stroje. Pokud není
možné mokré vysávání, je nejlepším řešení práškové čištění.
Pokud se jedná o volně loženou rohož, měla by být čas od času postříkána hadicí a v případě potřeby vykartáčována
dočista.
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Vyhněte se problémům!
•
•
•
•

Doporučujeme použít práškový čisticí prostředek (prostředek nařeďte podle instrukcí výrobce).
Zajistěte, aby po dokončení čištění byly odstraněny všechny zbytky čisticího prostředku z vlákna rohoží
důkladným dočištěním dostatečným množstvím čisté vody.
Prostor dobře vyvětrejte, urychlíte tak schnutí podlahové krytiny po čištění.
Zajistěte, aby byla rohože vždy suchá před tím, než se začne znovu používat.

Odstranění skvrn
Pokud dojde ke znečištění, je důležité to řešit okamžitě bez zbytečného odkladu, aby se omezily následky znečištění a
usnadnilo samotné čištění.

Suché skvrny
Použijte tupý předmět, něco jako např. plastovou stěrku, kterou opatrně odstraňte ulpělé nečistoty z povrchu vláken.
Následně rohož vysajte, abyste odstranili i nečistoty vláken.

Husté tekutiny
Nenásilným způsobem odstraňte rozlitou tekutinu z povrchu opět nejlépe plastovou stěrkou. Zbytek tekutiny odstraňte
použitím vhodného odstraňovače skvrn na koberce (vhodný odstraňovač pro textilní podlahové krytiny z polyamidových
vláken) a následně omyjte čistou vodou. Postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba a následně nechejte řádně uschnout.

Mokré skvrny
Za pomoci dobře savých hadrů nebo utěrek odstraňte maximum tekutiny z rohože. Zbytek tekutiny odstraňte použitím
vhodného odstraňovače skvrn na koberce (vhodný odstraňovač pro textilní podlahové krytiny z polyamidových vláken) a
následně omyjte čistou vodou. Postup opakujte do úplného odstranění nečistot a následně nechejte řádně uschnout.

Vyhněte se problémům!
•

Mastné a lepkavé skvrny je nutné odstranit co nejrychleji, protože takové znečištění způsobuje
lokální odbarvení nebo změnu původního barevného provedení.

•

U suchých nečistot, které by ale mohly díky svému složení zanechat skvrny, použijte vysavače s
horkou vodou.

•

Zbytky čistícího roztoku odstraňte dostatečným množstvím čisté vody. Zabráníte tak
předčasnému ušpinění.

•

Postup pro odstranění skvrn aplikujte vždy a ihned, když dojde k znečištění.

•

Pokud dojde k mnohonásobnému potřísnění a hrubému znečištění větších ploch, proveďte okamžité
vyčištění s následnou důkladnou neutralizací zbytků čisticích prostředků.

Odstranění žvýkačky

Na trhu jsou k dostání dva typy odstraňovačů žvýkaček - tvrdnoucí prostředek a změkčující prostředek. Při odstranění
žvýkaček z povrchu krytiny Coral použijte prostředek, jehož aplikací žvýkačka ztvrdne. Následně ji seškrábněte a místo
vysajte.

Varování
Poznámka: nikdy nepoužívejte na žádné výrobky Coral takové čisticí prostředky, které obsahují
chlorovaný uhlovodík nebo bělidla. Před použitím neprověřeného čisticího přípravku, proveďte
zkoušku na nejméně viditelném místě textilní rohože. Dbejte na informace o používaných výrobcích
uvedených v technických listech.
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