
 

Metoda Monel 
 
Ruční péče o podlahu za použití základních nástrojů.  
 
Metoda Monel (metoda mýdlového filmu) je 
nejlepší volbou, když jednokotoučový přístroj 
jednokotoučový stroj není k dispozici nebo by 
jeho použití nebylo praktické.  
 
Vodou rozpustná vrstva Monelu zabraňuje 
ulpívání špíny na povrchu podlahové krytiny. 
Tato vrstva může být odstraněna a znovu 
obnovena při následujícím periodickém čištění.  
 
Při důsledném a pravidelném používání metody 
Monel zůstává podlaha protiskluzná. Je 
dosaženo saténového lesku, což učiní menší 
poškození méně viditelná.  
 
 Pokud je očekáván hustý provoz nebo 
intenzivní znečištění, je počáteční aplikace 
úplné vrstvy prostředku Monel chytré řešení pro 
zabezpečení optimálního výkonu podlahy hned 
od začátku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metoda Monel 
 
Ruční péče o podlahu za použití základních nástrojů.  
Metoda Monel (metoda mýdlového filmu) je nejlepší volbou, když jednokotoučový přístroj 
jednokotoučový stroj není k dispozici nebo by jeho použití nebylo praktické. Vodou rozpustná 
vrstva Monelu zabraňuje ulpívání špíny na povrchu podlahové krytiny. Monel poskytuje 
saténový lesk a vylepšenou prostiskluznost.  
Po pokládce   Vyčistěte podlahu prostředkem Monel a mopem        

Setřete špinavou vodu mopem nebo vysavačem          
pro mokré vysávání       
Opláchněte čistou vodou a mopem    
Naneste novou vrstvu Monelu čistým mopem  
Nechte podlahu uschnout      

 

Běžné čištění   Setřete prachovým mopem 
  a prachovou utěrkou nebo podlahu vysajte 

    
Odstraňte skvrny vlhkým  

       mopem 
 
Periodické    Vyčistěte podlahu prostředkem Monel a mopem   
čištění    Setřete špinavou vodu mopem nebo    

                                    vysavačem pro mokré vysávání    
     Naneste novou vrstvu Monelu čistým mopem  
    Nechte podlahu uschnout     

                                     
____________________________________________________________________________________________________ 
Příležitostná    Vydrhněte podlahu prostředkem Monel  
údržba                                     a hrubým padem        
    Setřete špinavou vodu mopem nebo    
    vysavačem pro mokré vysávání    
    Opláchněte čistou vodou a mopem 
 
    Naneste novou vrstvu Monelu čistým mopem  
    Nechte podlahu uschnout       

 
Produkty   Forbo Monel je efektivní čistič  a produkt vytvářející ochrannou mýdlovou vrstvu. Vrstva Monelu  

zabraňuje ulpívání špíny na povrchu podlahové krytiny. Tato vrstva může být odstraněna a znovu 
obnovena při následujícím periodickém čištění.   

  Pro více informací: www.forbo-flooring.com 
 Pokud budete chtít používat alternativní produkty, konzultujte svého lokálního dodavatele. 
 
Nástroje  Prachový mop a prachová utěrka, mop, vysavač pro mokré vysávání, hrubý pad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 ml Forbo 
Monel – 10 l vody 
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Monel – 10 l vody 
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