CC-Návod na
ošetřování a čištění
pro linoleum-podlahoviny s úpravou povrchu TopschieldTM v objektech

Forbo Flooring
Druh podlahoviny: Artoleum, Marmoleum

1. Preventivní opatření
Podstatná část veškerých nečistot, které jsou vnášeny do objektových prostor, může být minimalizována
použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektu, které musí být
zařazeny do systému běžného čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací
U nově položené podlahové krytiny musí být před používáním provedeno čištění po ukončení stavebních
prací, aby se odstranily veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot.
2.1 Při nepoškozeném ochranném filmu z výroby použijte roztok CC-Aktivního čistícího přípravku R 280
a vody v koncentraci 1 : 5 až 1 : 10 podle stupně znečištění. Při mírném znečištění je možno koncentraci
roztoku upravit dle potřeby. Čistící roztok naneste na povrch, nechejte působit asi 10 minut a poté celou
plochu vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s červeným padem nebo s kartáčem.
Pokud bude následně prováděno ošetření (viz bod 3.2), je nutno pro čištění použít zelený pad.
Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a povrch zneutralizujte dostatečným množstvím čisté
vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Finální ošetření povrchu z výroby zůstane
při tomto způsobu zachováno.
2.2 Pokud je výrobní povrchová úprava po pokládce poškozena, je nutné provést celoplošnou sanaci
ochranného filmu (viz body 4.3 a 6.2).

3. Ošetření
Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný ochranný film, který chrání povrch před mechanickým
poškozením, zmenšuje následné špinění, a velmi zjednodušuje běžné čištění.
3.1 U nově položených podlahovin není provedení ošetření nutné, neboť první ochrana již byla provedena
ve výrobním procesu.
3.2 Pokud je s ohledem na objektově specifické požadavky nutné provést ošetření jako dodatečnou
povrchovou ochranu nebo bude ošetření prováděno v průběhu používání podlahoviny po důkladném
základním čištění, je pracovní postup následující:
Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-Securatvrdou ochrannou vrstvu (hedvábně matnou). Naneste ji neředěnou ve formě tenkého rovnoměrného
filmu na dokonale suchý povrch. Použijte CC-Lasičku se speciálním potahem nebo plochý mop, který
nepouští vlákna, a vrstvy nanášejte do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami dbejte na to, aby předchozí
vrstva byla dostatečně zaschnuta. Po důkladném zaschnutí poslední vrstvy, nejlépe přes noc (alespoň
12 hodin) je povrch připraven k užívání. Počet nanesených ochranných vrstev se orientuje podle
následujících ukazatelů:
- ošetření je prováděno po čištění po ukončení stavebních prací jako následná ochranná vrstva:
2 vrstvy
- ošetření je prováděno po základním čištění, kdy byla odstraněna ochranná vrstva z výroby:
3 - 4 vrstvy
3.3 Ve speciálních objektech (určitá nemocniční oddělení, ošetřovny u praktických lékařů, kadeřnické salony
apod.) může být v závislosti na objektové požadavky doporučen speciální postup. Také ošetření
zdvojených podlah a povrchu ve vlhkých prostorách podléhá individuálnímu poradenství a doporučení.
Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení nebo se informujte u našich technických
poradců.

4. Běžné čištění a ošetřování
4.1 Odstraňování prachu:
Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vytíráním vlhkým vhodným mopem.
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4.2 Ruční nebo strojové mokré čištění:
K odstranění ulpívajících nečistot použijte CC-R 1000 čistící přípravek v koncentraci 1 : 200 a podlahu
vytřete vhodným mopem (manuálně) nebo použijte některý z čistících automatů (např. CC-Premium F2).
K oživení lesku můžete podlahu v pravidelných intervalech vyčistit CC-Leskem-3000PU zředěným ve
vodě v koncentraci 1 : 200. Prostory, ve kterých se provádí pravidelné desinfekční čištění, ošetřujte CCDesinfekčním prostředkem (zkoušen SZÚ Praha, povolen hlavním hygienikem ČR, zkoušen podle
směrnic VII. listiny DGHM a DVG).
4.3 Sanace ochranné vrstvy:
Cílem sanace je obnovení poškozených nebo opotřebovaných ochranných vrstev v silně zatěžovaných
částech. Touto metodou zůstane ochrana povrchu zachována a časový interval mezi základními
čištěními se výrazně prodlouží. Stávající ochrannou vrstvu po důkladném vyčištění od ulpívajících
nečistot zdrsněte nasucho na opotřebovaných místech pomocí jednokotoučového rotačního stroje CCSRP 2+S ve spojení s modrým nebo hnědým padem (zmatovatění). Vzniklý prach je nutno následně
odstranit vlhkým vytřením. Následně naneste na ošetřovaná místa pomocí CC-Lasička nebo plochým
mopem vhodnou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu a po zaschnutí ji přeleštěte i s ostatními plochami
jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s červeným nebo bílým padem. Mimo optického
sjednocení docílíte touto metodou zároveň zhuštění ochranné vrstvy a současně zvýšení odolnosti proti
škrábancům a nečistotám. Při sanaci ochranné vrstvy dostačuje zpravidla jedna jediná vrstva
polymerové disperze.

5. Mezistupňové čištění
Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit během běžného čištění, ale výrobní ochranný film nebo
následně vytvořený ochranný film není ještě poškozen, doporučuje se provést mezistupňové čištění CCAktivním čistícím přípravkem R 280. Přípravek rozřeďte s vodou, koncentraci roztoku přizpůsobte stupni
znečištění plochy (např. 1 : 50 až 1 : 100). Čištění provádějte s pomocí kartáče nebo čistícím automatem
(např. CC-Premium F2). Ochranný film zůstane tímto postupem neporušen.

6. Základní čištění
Pokud není prováděna pravidelná sanace ochranného filmu a dojde k plošnému opotřebení nebo narušení
povrchové úpravy, musí být provedeno základní čištění. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a ostatní
usazeniny, které poškozují vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.
6.1 K základnímu čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R neředěný nebo v koncentraci až 1 : 1
s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 15 - 20 minutách působení plochu intenzivně vydrhněte
jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Po důkladném odsátí rozpuštěných
nečistot vysavačem neutralizujte celou plochu čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného
odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Následně musí být
provedeno ošetření (tak, jak je popsáno v kapitole 3.2 nebo 3.3).
6.2 Za určitých podmínek může být alternativně k výše popsanému mokrému základnímu čištění provedeno
suché základní čištění povrchu. Postup téměř odpovídá popisu v kapitole "4.3 Sanace ochranné vrstvy",
avšak zde bude celá plocha zbroušena a následně nově ošetřena. V případě zájmu o tento postup se
obraťte na naše technické poradce.

7. Odstranění skvrn a rýh od gumových podpatků
Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit speciálním přípravkem na odstranění skvrn
CC-Elatex za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýt čistou vodou. Vzhledem k
tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno provést sanaci vyčištěného místa ošetřovacím
produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Alternativně je možné skvrny odstraňovat také sprejovou
metodou. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí
migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.
Tento návod na ošetřování a čištění byl vytvořen po dohodě s výrobcem. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití
všech uvedených CC-čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Při dodržení tohoto návodu je
zaručeno, že hodnota a krása Vaší podlahové krytiny zůstane dlouho zachována.
Předáním tohoto návodu spotřebiteli splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 365.

Máte-li další otázky ke správnému čištění a ošetřování elastických podlahových krytin nebo zajímáte-li se o návody na
čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.
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