Informácie o čistení a údržbe prírodného Linolea s povrchovou
úpravou z výroby XF (Extreme Finish)

LINOSOM XF - Veneto, Toscano, Etrusco, Narnidur
Naša jedinečná povrchová úprava umožňuje značnú redukciu frekvencie a
objemu čistenia a údržby, ale napriek tomu ešte stále zachováva vysoké úžitkové
vlastnosti podlahovine z každého hľadiska. V porovnaní s linoleom bez
povrchovej úpravy, niektoré kroky prestávajú byť potrebné, a tým celý proces
čistenia a údržby sa zjednoduší. Z dôvodu dosiahnutia najlepších výsledkov
dodržujte náše návody.
Celkové prečistenie po inštalačných prácach
Celkové prečistenie podlahy sa musí previesť vždy ešte pred začatím užívania
novej podlahy. Počas konštrukčných prác sa podlaha musí chrániť papierovým
kartónom alebo podobne.
Ľahko znečistené podlahy: Povysávanie, suché alebo vlhké mopovanie
povrchu na odstránenie smetí a stavebného prachu. Najefektívnejší spôsob
čistenia pre veľké, otvorené priestory je kombinácia rotačného diskového
stroja s použitím bielej kefy alebo bieleho/žltého nylonového padu. Použite
neutrálny čistič na podlahu.
Silne znečistené podlahy: Odstránte smeti a stavebný prach. Potom prešúrujte
podlahu rotačným strojom použitím červeného padu.
Žiadne počiatočné voskovanie!
Preventívna ochrana
Efektívny systém rohoží by mal byť inštalovaný při každom vstupe do budovy,
pretože 80% nečistoty na podlahu vstupuje touto cestou.
Denné čistenie
Použite jednu z nasledovných metód:
Suché mopovanie: Odstráňte prach a špinu z podlahy. Použite suchý alebo
impregnovaný mop z mohéru, z mikrovlákien alebo jednorázový mopový
nástavec.
Vlhké mopovanie: Mop je navlhčený vodou alebo roztokom čistiacej emulzie; to
sa môže previesť dokonale vyžmýkaným mopom alebo priamym
nasprejovaním mopu. Vodná kaluž sa nesmie tvoriť na podlahe. Podlaha
musí byť suchá v podstate po 15-20 sekundách.
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Vysávanie podlahy: Odstráňte prach a voľné smeti z podlahy. Toto môže byť
použité namiesto mopovania v obmedzených prípadoch.
Kombinované upratovacie stroje: Môžu sa doporučiť na veľmi frekventované a
veľké priestory. Stroj drhne, čistí a odsáva špinavú vodu z podlahy v jednom
procese. Obe, kefy aj pady sa môžu používať. Béžový/červený pad je
spravidla najúčinnejší. Stroje sú napájateľné zo siete alebo sú batériové, majú
rôznu veľkosť, či sú dodávané v prevedení aj s valcovými kefami.
Odstránenie fľakov: Odstránenie fľaku špiny s následným prečistením povrchu.
Použite béžový/červený pad s neutrálnym saponátom vo vodnom roztoku.
Potom prepláchnite miesto čistou vodou.
Medzičasové čistenie
Čistenie sprejovaním: Pred takýmto čistením vždy preveďte suché/vlhké
mopovanie alebo povysávajte podlahu. Namiešajte neutrálny saponát a vodu
v nádobe. Doporučená rýchlosť rotačného stroja je 300-1500 ot./min.
Doporučený je červený pad.
Periodické čistenie
Drhnutie a vlhké vysávanie: Čistenie prevedte s rotačným strojom s použitím
červeného padu. Po predrhnutí poodsávajte špinavú vodu z podlahy.
alebo
Kombinovanovaný upratovací stroj: Stroj drhne, čistí a odsáva špinavú vodu
z podlahy v jednom procese. Obe, kefy aj pady sa môžu používať. Béžový
/červený pad je spravidla najúčinnejší.

Všeobecná rada
- V niektorých prípadoch, čierne gumenné kolieska a gumenné nohy nábytku
môžu zanechať trvalý fľak na podlahovine. Zameňte tie podľa možnosti na
inertné materiály.
- Tiež podložte nohy nábytku ochrannou filcovou podložkou
- Pre rôzne vizuálne požiadavky (úroveň lesku) primerané voskovanie alebo
polytúra môže byť aplikovaná.
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Fľaky a ich odstraňovanie
DRUH ŠKVRNY

PROSTRIEDKY NA ODSTRÁNENIE
ŠKVRNY

Ovocie, ovocné nápoje, šľahačka, víno, pivo

Čistiaci prostriedok na podlahu s
prídavkom čpavku,
ak je potrebné

mlieko
Preklepový papier, páska do písacieho stroja,
atrament, náplň z guličkového pera, rúž

Metylovaný lieh

Čokoláda, káva, čaj, olej, decht, mastnota,
Krém na topánky, čmuhy od topánok

Čistiace prostriedky na podlahu alebo
petroleum
Biely alebo červený nylonový kotúč

Krv

Studená voda s prídavkom čpavku

Moč, zvratky, výkaly

Čistiace prostriedky na podlahu

Škrvny od sadzí

Čistiaci prostriedok na podlahu s
prídavkom kys. oxalovej, ak je potrebné

Zažltnutie v sušiarni
-

-

-

Ako u každého výrobku z linolea, aj na povrchu Linolea Tarkett sa môže
objaviť žltý odtieň počas jeho procesu vyzrievania v sušiarni spôsobeného
oxidáciou ľanového oleja.
Tento povlak postupne na svetle zmizne.
Čím viac bude Linoleum vystavené prirodzenému svetlu, tým rýchlejšie
tento žltý odtieň zmizne.
Závisle na množstve svetla v priestore kde je Linoleum inštalované, toto
môže trvať niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov pokým dosiahne
skutočnú farbu.
Obyčajne priestory, kde tvrá vyblednutie najdlhšie sú priestory ktoré sú
menej vystavené slnku a majú hlavne umelé osvetlenie.
Efekt je viditeľnejší na svetlejších farebných odtieňoch linolea.
Vzorky linolea by vždy mali byť vystavené prirodzenému svetlu.
Ideálne je umiestnenie vzorky Linolea na okennú rímsu. Nechajte ju
vystavenú 2 dni.
Materiál dosiahne svoju skutočnú farbu.

Upozornenie:
-

Štrk a piesok má abrazívny účinok a teda poškodzuje podlahu.
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