Čištění a údržba kaučukových podlahovin Artigo
Čištění a údržba kaučukové krytiny Artigo
Dobře organizovaná a prováděná údržba udržuje podlahovou krytinu ve výborném stavu a zároveň prodlužuje
dobu její životnosti.
Instrukce a postupy k čištění by se měly užívat standardně jako závazný návod k údržbě podlahovin. Metody
a materiály k čištění se mohou lišit z důvodu použití v různých prostorech s různými podmínkami a nároky
na údržbu
Využívání strojového čištění může být aplikováno, stejně jako normální ruční mopování. Artigo však doporučuje
sledovat pokyny výrobců čistících strojů, prostředků a specializovaných firem.
Doporučujeme striktně dodržet tyto body:
-

-

-

-

Po dokončení pokládky by mělo být provedeno první hrubé čištění , které má
odstranit hrubější nečistoty vzniklé položením . Poté se musí podlaha opatřit
vhodnou pokrývkou například fólií, aby byl povrch chráněn proti poškrábání
a znečištění v průběhu dalších instalačních prací, stěhování zařízení a montáže
systémových prvků.
Efektivní systém bariéry proti nečistotám je základním prvkem pro zajištění čistého
stavu podlahoviny, kde je právě položena. Zabrání se tak umaštění povrchu a vlivu
na abrazivní vlastnosti. Doporučujeme umístit čistící zónu v délce 3 až 5 metrů
od začátku plochy krytiny.
Postupy čistění a rozvrh pro jednotlivé plochy by měl být pečlivě zvažován, tak aby
nebyly finanční náklady na údržbu příliš vysoké, ale aby se dosáhlo co
nejefektivnějšího řešení po stránce finanční i kvalitativní.
Pokud se rozhodnete pro novou čistící firmu, vyzkoušejte si její práci na malém
kousku plochy.
Vyvarujte se použití agresivních čistících prostředků s hodnotou PH menším než 9,
nebo roztoků na bázi čpavku a alkoholu na ošetřené podlaze.

Základní techniky čistění
Povrchové čistění
První povrchové čistění slouží k odstranění hrubých nečistot z povrchu podlahoviny po položení než bude
vystavena prvnímu pochozímu zatížení.
Postup:
-

Vysajte vysavačem všechny nečistoty, prach a zbytky vzniklé při pokládce.
Odmastěte povrch umytím roztokem odmašťovacího přípravku s horkou vodou,
přičemž dodržujte pokyny výrobce.
Nechte po určitou dobu roztok působit aby se nečistoty uvolnily z hloubky krytiny
Vytřete podlahu mopem nebo čistícím přístrojem
Vysajte špinavý roztok vysavačem, nebo vytřete do sucha mopem
Vytírejte ještě několikrát čistou a teplou vodou, nakonec vše vysajte a vytřete do
sucha

Pokud používáte čistící stroj s kruhovými kartáči, nesmí být používaný kartáč tvrdší než červený ( podle
stupnice 3M ), tuto stupnici si prostudujte před započetím prací.
Je velmi důležité provádět strojové čistění v několika po sobě jdoucích fázích a eliminovat poté i zbytky čistících
prostředků, které by po konečném ošetření podlahy mohly způsobit různé skvrny.
Ředění čistících prostředků provádějte podle pokynů výrobce.
Ochrana povrchu krytiny emulzemi
Ochrana povrchu leštícími emulzemi prodlužuje značně životnost podlahy, podporuje její barevnost a také
umožňuje její snadnou údržbu.
Postup:
-

-

Když je podlaha řádně umytá po prvním hrubém mytí a je vysušena
a zkontrolována může se začít nanášet první vrstva emulze pomocí mopu
nebo přístroje.
Aplikujte první vrstvu tenkou a po celém povrchu prostoru, poté nechte vysychat
minimálně 30 minut.
Když je první vrstva emulze vyschlá, může se nanášet druhá a to v protisměru
k úhlu nanášení první.
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-

Po dvou až třech hodinách od aplikace druhé vrstvy, pokud je dostatečně suchá je
připravena k užívání.

Leštící prostředky musí být používány striktně v souladu s nařízeními a pokyny výrobce.
Frekvence údržby podlahy
Periodické znovuobnovování účinku leštící vrstvy je důležité po odstranění starých vrstev leštící emulze.
Denní běžná údržba
Velmi důležité je denní udržování podlahoviny v čistotě za pomocí mopů a strojového čistění s použitím
vysávání rozpuštěných nečistot, nebo vytíráním mopem.
Špatně odstranitelné čáry a šmouhy očistěte vhodnými speciálními prostředky.
Týdenní údržba
Podlahoviny by při běžné údržbě měly být čistěny neutrálními čistícími prostředky v souladu s předpisy výrobce.
-

Po denním mytí odstraňte neutrální čistící prostředek horkou vodou
Myjte povrch podlahy pomocí mopu, nebo strojovým čistěním s žlutým nebo
modrým kartáčem 3M.
Odstraňte vytřením zbytkové skvrny na povrchu pomocí mopu, nebo mokrého
vysavače.
Myjte povrch několikrát čistou a teplou vodou
Nakonec vše vysajte mokrým vysavačem, nebo vytřete do sucha mopem

Periodická údržba
Záleží na stupni pochozího zatížení a místech kde je potřeba zajistit vyšší životnost podlahoviny.
Tato údržba se preferuje v případech kdy je nutno znovuoživit vrstvu leštící emulze.
-

Nařeďte čistící prostředek s vodou v poměru jaký doporučuje výrobce
Naneste roztok v tenké vrstvě na podlahu pomocí mopu nebo strojově (pro větší
plochy)
Vysajte nebo mopem vytřete zbytkový špinavý roztok a vysušte

Použití strojových čističů se doporučuje použít proti zvyšujícím se vrstvám leštěných vrstev.
Vysokorychlostní leštění za pomocí stroje s bílým nebo žlutým kartáčem 3M je dovoleno v případě, že je nutno
zvýšit lesk podlahy.
Občasná údržba
V případě, že povrch ztrácí lesk a leštící emulze se ztrácí je nutné odstranit zbytky starých vrstev leštěnky, tak
aby se na čistý připravený povrch nanesly vrstvy nové.
Omyjte podlahu prostředkem pro odstranění emulze a dodržujte postup aplikace
od výrobce
Nechte roztok působit na povrchu alespoň 15 minut
Čistěte mycím strojem s pady 3M ( červeným nebo žluto-zeleným)
Zbytky špinavého roztoku vysajte mokrým vysavačem
Omyjte čistou teplou vodou a dostatečně vysušte
Po vyčištění a odstranění starých vrstev naneste podle výše uvedeného postupu vrstvy nové.
-

Správné ředění roztoku pro odstranění leštících vrstev je důležité pro to, aby nedošlo k trvalému poškození
podlahoviny.
Údržba elektrovodivých podlahovin ( Ant 48 )
Podlahu denně udržujte mytím pomocí mopů nebo čistících strojů pro větší prostory. Mytí provádějte neutrálním
čistícím prostředkem s teplou vodou. Při použití strojního čistění využijte padů 3M ( pouze žlutý pad ).
Vyvarujte se použití agresivních alkalických roztoků.
Po mopování a strojovém čistění omyjte plochy čistou teplou vodou a poté zbytky špinavého roztoku vysajte
a povrch vysušte.
Tyto typy podlahovin zajišťují vodivost elektrostatické energie mezi zemí a podlahou a udržují ji na určitém
stupni. Je proto důležité aby lidé pohybující se na podlaze mezi zajištěn co nejpřímější kontakt s ní. To ale
nevylučuje použití leštících emulzí, které vytvářejí na povrchu nepropustný film.

ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10, Tel.: +420 271 096 610, Fax: +420 241 482 127

Čištění a údržba kaučukových podlahovin Artigo
Základní doplňující informace
-

-

-

-

-

Kaučukové podlahoviny Artigo jsou určeny pouze pro vnitřní použití, pro venkovní
je určen pouze černý typ – Podlahovina pro pokládku do cementového potěru bez
lepení.
Vystavování podlahovin pro vnitřní použití slunečnímu záření může změnit její
vzhled, vlastnosti a strukturu.
Podlahoviny Artigo nejsou odolné olejům a mastnotám
Různé šarže produktů mohou mít vliv na rozdílnou barevnost u stejného typu
krytiny.
V případě skvrn na povrchu je nutno je okamžitě odstranit
Možný efekt zežloutnutí povrchu krytiny může být způsoben působením slunečních
paprsků a záleží na jejich intenzitě a době působení. Působení umělého osvětlení
by muselo být dlouhodobé
Vyvarujte se pokládky na šikmých podkladech s nerovnostmi, kde by mohlo dojít
k popraskání podlahoviny. Pro pokrytí schodů vyberte vhodný typ krytiny, existují
speciální druhy pro tento účel.
Podlahoviny nesmí přijít do kontaktu s gumou ( například pneumatiky atd.)
Použití čistících prostředků a roztoků musí být v souladu s pokyny výrobců těchto
produktů a v každém případě platí, že podlaha se smí čistit až po odstranění
alkalických prostředků, které by mohly poškodit vrstvy leštěnky v povrchu.
Vyskytující se skvrny a nečistoty na povrchu musí být neprodleně odstraněny
dokud jsou čerstvé.
Mopy a jiné čistící nástroje musí být užívány jen k účelu čistění
Vyvarujte se použití strojního čistění s hrubými abrazivními kartáči černé a hnědé
barvy ( 3M )

Závady při údržbě povrchu
Změna barvy krytiny
Je způsobena nevhodným použitím chlorovaného čistícího prostředku, vyčistěte postižená místa hrubým
čistěním, nebo vyměnte podlahu.
Ztmavnutí nebo zežloutnutí
Je způsobeno použitím špinavé leštící emulze jenž umožnila špíně proniknout dovnitř povrchu. Zkontrolujte
správné použití čistícího prostředku a po odbourání stávajících vrstev emulze a vyčistění začněte celý proces
znovu.
Extrémní výskyt hrubých šmouh a čar
Je způsoben nefunkční nebo jen zčásti fungující čistící zónou v objektu, opravte nebo zvětšte prostor vstupních
čistících zón.
Mastné skvrny na vyleštěném povrchu
Hloubkové hrubé čistění bylo neúčinné, odstraňte leštěné vrstvy a proveďte znovu hrubé čistění.
Bílé skvrny
Vrstvy leštěnky se dostaly do kontaktu s roztokem alkoholu, odstraňte leštěné vrstvy a proveďte znovu hrubé
čistění.
Tabulka čistících padů 3M pro strojní čistění
Barva kartáče

Stupeň tvrdosti

Správné použití pro čistění

Bílá

Lehký

Běžná denní údržba

Žlutá

Lehký

Leštění a pravidelná údržba

Modrá

Střední

Silná denní údržba

Červená

Střední

Hrubé čištění

Žluto-Zelená

Středně - vysoký

Zelená

Silný

Hnědý

Abrazivní

Černý

Silně abrazivní

Hrubé čištění a odstraňování starých vrstev leštících emulzí
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