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ČISTENIE A ÚDRŽBA          1FLOOR vinyl v roliach   
   
  

Prvé použitie
• Keď je inštalácia dokončená, očistite povrch podlahovej krytiny teplou vodou, do ktorej bol pridaný neutrálny čistiaci 
prostriedok. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá na odstránenie loga a informácií vytlačených na povrchu výrobku, pretože použitý 
atrament je rozpustný vo vode.

Špeciálne pokyny k použitiu

• U všetkých PVC podlahových krytín, vrátane tých s ochranným povrchovým náterom, hrozí nebezpečenstvo
  dané výrobcom.
• Vyvarujte sa použitia voskov a výrobkov na leštenie.
• Okrem výrobkov s povrchom TECNIUM alebo TopTec, nepoužívajte gumené ochranné zariadenia na nohy stoličiek 
 a nábytku. Namiesto toho použite chrániče z umelej hmoty. Místo toho použijte chrániče z umělé hmoty. 
• Umiestnite pevné podlahové ochranné zariadenia pod nohy ťažkých kusov nábytku, aby ste tak zabránili vytvoreniu 
 trvalého vrúbkovania. 
• Niektoré materiály alebo farbivá, ako sú decht, mastnota, olej, farby, guličkové alebo značkovacie atramenty atď.,
 sa môžu za určitých podmienok presunúť do nášľapnej vrstvy a tým spôsobiť nezmazateľné škvrny.
• Přírodní či umělé světlo zapříčiňuje bělící účinek na všech podlahových krytinách. Tento jev se stává
 viditelným ve srovnání s těmi plochami, které jsou pokryté koberečky či nábytkem, jež se zdají žlutějšími.
• Prírodné alebo umelé svetlo zapríčiňuje bieliaci účinok na všetkých podlahových krytinách. Tento jav sa stáva 
 viditeľným v porovnaní s tými plochami, ktoré sú pokryté koberčekmi či nábytkom, ktoré sa zdajú žltšími. Tento
 „nažltlý“ efekt zmizne po niekoľkých týždňoch, kedy sú tieto plochy opätovne vystavené svetlu a objaví sa bieliaci 
 účinok.

Predbežné opatrenia
• Použitie dverovej rohožky bez gumovej podložky sa odporúča pre vstupné priestory vedúce von, aby sa tak chránil 
 povrch podlahovej krytiny od hrubozrnných a brúsnych čiastočiek prinesených dovnútra na podrážkach topánok.

Pravidelný program údržby
Denné čistenie: 
• pomocou mäkkej suchej metly alebo vysávača.
Týždenné čistenie: 
• Pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vodě použitím střapcového mopu a hadru na podlahu. 

Občasná údržba
Pre zrnité a dekoratívne upravené povrchy sa vo vhodných intervaloch odporúča ručné alebo mechanické
hĺbkové čistenie, pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku vo vode a použitím nylonovej kefy. Po
vykefovaní odstráňte špinavú vodu pomocou škrabky na podlahu, opláchnite čistou vodou, utrite povrchovú
vodu a vysušte handrou na podlahu.


