ČIŠTĚNÍ PODLAH SPACIA
Ihned po dokončení díla stavby je nutné podlahovinu AMTICO Spacia nechat odborně vyčistit a ošetřit ochrannými vrstvami.
Tyto práce zpravidla zajišťují subdodavatelé stavebních firem či přímo úklidové firmy.

Správný postup čištění a údržby podlah AMTICO Spacia s doporučenými úklidovými prostředky.
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Nejdříve je nutné povrch podlahy důkladně vyčistit a zbavit zbytků lepidel. Při tomto čištění nepoužívejte látky, které
poškozují povrchy PVC, jako jsou např. toluen či aceton. Zbytky disperzních lepidel odstraňte vodou, ulpívajících
nečistot se zbavíte pomocí neředěného prostředku CC-PU čistič nebo CC-Elatex. Celoplošné čištění pak
proveďte roztokem vody a CC-Základního čistícího přípravku R nebo CC-PU čistič (v případě mírného
znečištění).
Rozpuštěnou nečistotu odstraňte nejlépe vysátím vysavačem a čistou vodou zneutralizujte povrch.
Po smytí či vysátí vody použijte pro vytvoření ochranné vrstvy přípravek CC-PU ochranná vrstva matná
(dvoukomponentní polyuretanový ochranný nátěr), kterou na povrch nanesete pomocí CC-Lakovacího válečku
Aquatop. První vrstvu je nutné nechat, v návaznosti na teplotě a možnosti odvětrávání, minimálně 2 hodiny
zaschnout.
Po vytvrzení první vrstvy ochranného nátěru následně proveďte nanesení druhé vrstvy přípravku CC-PU ochranná
vrstva matná. Pro dokonalé zpracování je nutné nechat druhou vrstvu zatvrdnout minimálně 12 hodin.

Pozn.: Ochrannou vrstvu nikdy nenanášejte na znečištěný povrch, dochází tak ke konzervaci nečistot! Životnost CC-PU ochranné
vrstvy uváděná výrobcem je 60 měsíců.
Pravidelné denní čištění: Pro denní čištění používejte CC-PU čistič (s koncentrací s vodou až 1:400). Jakmile je roztok
ve kbelíku již znečištěný, použijte nový roztok tak, aby jste si nečistoty nevracely zpět, nýbrž došlo k jejich odstranění.
Všeobecné: Životnost podlah a vzhled ošetřených podlah je omezena správností prováděného běžného denního čištění,
na zatížení provozu a jeho vlastním znečištění. Proto je vhodné zastavit vnikání špíny přímo u vstupů z venkovních provozů
použitím vhodných čistících zón.

Kontakt na společnost DEMA DEKOR CZ:
•

DEMA DEKOR CZ s.r.o. (obchodní zastoupení výrobce přípravků značky CC Dr. Schutz pro Českou republiku), p. Kudrna,
Jana Palacha 6, Znojmo, tel.: 515 227 272, mobil: 602 124 222

ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273, 104 00 Praha 10, Telefon: 271 096 610, Fax: 241 482 127, Internet: www.anvitrade.cz

