Technická informace Technická informace

Suché intenzivní čištění textilních podlahovin metodou
Carpetlife
Oblasti použití:
Textilní podlahoviny a konstrukce choulostivé na vlhkost a také typy odolné vůči vlhkosti.
Obzvláště vhodný systém pro volně položené, fixované nebo napínané koberce, koberce
lepené vodou rozpustnými lepidly a také pro zdvojené podlahové konstrukce. Vhodné pro
střižené vlákno ze všech syntetických vláken do výšky vlasu 10 mm, pro krátké smyčkové
koberce. Není vhodné pro hrubé velké smyčky, shag a koberce z přírodních vláken z
kokosu, juty, mořské trávy, rýžové slámy, papíru a bavlny. Použití na vpichované koberce,
Kugelgarn, berber, vlnu a sisalové koberce je možné, ale musí být nejprve na vhodném
místě odzkoušena odolnost konkrétního typu v konkrétním objektu. V případě nejasností
kontaktujte naše technické poradenství.
Zásadně je vždy nutné odzkoušet na nenápadném místě odolnost barev koberce a
jeho konstrukce na mechanickou činnost kartáčů používaných strojů.
Stroje a produkty:
CC-Carpetlife-kartáčový vysavač nebo CC-Tebo-kartáčový vysavač S
CC-Carpetlife Profi 350
+ Válcový kartáč bílý (měkký)
+ Válcový kartáč modrý (střední)
+ Válcový kartáč hnědý (tvrdý)
CC-Carpetlife-prášek
CC-Fresh-up 2 v1
CC-Fleckenspray R

nebo
nebo
1 kg, 10 kg
500 ml, 5 l
200 ml

Pracovní postup:
1.

Koberec důkladně vysát kartáčovým vysavačem (příčně a podélně).

2.

Silně znečištěná místa (např. vychozené cestičky) nasprejovat pomocí CC-Fresh-Up
2 v 1 (namlžit), ale nepromáčet.

3.

CC-Carpetlife-prášek dobře promíchat. Stejnoměrně posypat především na
znečištěná místa a strojem CC-Carpetlife Profi 350 osazeným válcovými kartáči
vhodnými pro čištěný druh koberce důkladně vmasírovat. Tvrdost kartáče zvolte
podle následujícího návodu v tabulce. Dbejte také na to, že rozhodující při výběru
kartáče je nejenom typ koberce, ale také intenzita znečištění. Pokud se na začátku
čištění tvoří lemy a okraje ve vlákně, použijte měkčí kartáče. Při čištění postupujte po
úsecích, tzn. čistící prášek rozsypte na menší plochu a vmasírujte do vlákna.

Typ koberce
Velur (syntetický)
Jemný velur (syntetický)
Tvarovaný velur
(syntetický)
Velur (vlna)

Válcové kartáče
bílé (měkké)
X
X

Válcové kartáče
modré (střední)
X

Válcové kartáče
hnědé (tvrdé)
X

X

X
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Typ koberce
Smyčka (syntetická)
Smyčka (vlna)
Berber, Smyčka
(syntetická)
Berber, Smyčka (vlna)
Měkký/vysoký vlas (např.
Girloon)
Vpichované koberce
Nadelvlies/Kugelgarn
Sisal

Válcové kartáče
bílé (měkké)

Válcové kartáče
modré (střední)
X

Válcové kartáče
hnědé (tvrdé)
X

X
X

X

X
X
X
X

4.

Po zaschnutí (cca. 1 hodina) čistící granulát včetně navázané nečistoty z celé plochy
odstranit – odsát. Použít je možné stroj CC-Carpetlife Profi 350 (s nasazenými
speciálními sběrači) nebo některý z kartáčových vysavačů. Dbejte přitom na včasné
vysypání sběračů nebo výměnu papírového filtračního sáčku.

5.

Na silně znečištěných površích postup popř. několikrát zopakovat.

6.

Odolné vodou nerozpustné skvrny na kobercích ze syntetických vláken, které nešlo
odstranit během suchého čištění pomocí Carpetlife-systému, odstraňte následně
produktem CC-Fleckenspray R.

7.

U následujících typů textilních podlahovin je nutné dbát na speciální způsob postupu
při čištění:
• Nadelvlies-vpichované koberce
- Nepoužívat žádný předsprej (CC-Fresh-Up 2 v1).
- Na nečistoty, které zůstanou po kartáčovém vysávání nasypat pouze málo
CC-Carpetlife-prášku a zapracovat.
• Berber, koberce s vysokým vlasem, měkký velur
- Pracovat pouze ve směru smyček popř. ve směru vláken (ne příčně a
podélně)
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