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ColoRex®: Pokyny k čištění
Očištění povrchu podlahy / Prvotní čištění po ukončení
pokládky


Po ukončení pokládky zameťte nebo vysajte volné zbytky
a nečistoty. Zbytky lepidla musí být odstraněny pomocí
vhodného rozpouštědla, např. ředidla.
Upozornění: Rozpouštědla jako aceton, terpentýn atd.
napadají PVC a mohou tedy způsobit změnu barevného
tónu nebo poškození dlaždic ColoRex®.



Vydrhněte podlahu nízkorychlostním rotačním strojem
(max. 200 rpm) za použití modrého nebo zeleného
kotouče a neutrálního čisticího prostředku.



Pokud je podlaha silně zašpiněná nebo jsou na ní skvrny,
které nemohou být odstraněny modrým nebo zeleným
kotoučem, je třeba použít hrubější kotouče, jako např.
hnědý nebo černý, a pokud je zapotřebí, tak i v kombinaci
s drátěnkou.



Zbytky špinavého roztoku pečlivě vysajte.



Kvalitu povrchu dlaždic ColoRex® obnovíte vyleštěním
za sucha pomocí nízkorychlostního rotačního stroje a
červeného kotouče. (Pokud bylo prováděno čištění
hrubými hnědými nebo černými kotouči, je třeba začít
leštění s modrým kotoučem a poté pokračovat s
červeným).



Pro dosažení vysokého lesku lze na závěr leštění použít
bílý kotouč.

Abrasive

Poznámka pro plochy s elektrostatickými výboji (elektřinu rozptylující
nebo vodivé podlahy):
Aby nedošlo ke změně vodivých vlastností materiálu ColoRex®,
neaplikujte na podlahu žádný vosk, ani ji neošetřujte samolešticími
produkty, jako jsou polymerové nebo akrylátové emulze atd.
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Mezi faktory, které musí být zváženy při výběru způsobu údržby, patří využití a rozměry
místností společně s vyžadovanou úrovní hygieny a vzhledu.
Proto stupeň čistoty a hygieny podlah bude určován zvolenou čisticí metodou společně
s frekvencí a pečlivostí aplikování. Následující pokyny shrnují hlavní metody údržby. Ruční a
mechanické čisticí postupy mohou být střídány, aby byly splněny různé hygienické a ekonomické
požadavky.
Denní čištění


U malých místností nebo ploch s lehkým provozem:
Denně stírejte podlahu vlhkým mopem s navlhčenými
hadry na jedno použití.



U ploch se středním nebo těžkým provozem: Rozprašte
neutrální čisticí roztok bez obsahu vosku a vyleštěte
rotačním strojem při nízké rychlosti otáčení.
Tohle je také nejvhodnější čisticí metoda pro podlahy se
zvýšeným přístupem.

Pravidelná údržba


U malých místností nebo ploch s lehkým provozem:
Setřete podlahu vlhkým, dobře vyždímaným mopem, za
pomocí kbelíku a neutrálního čisticího prostředku.
Pokud je potřeba, zbytek roztoku po stírání vlhkým
mopem vysajte.



U velkých ploch s těžkým provozem se doporučuje
používat drhnoucí-sušicí stroj s vhodným čisticím
roztokem.



Jako alternativu mechanického čištění s drhnoucímsušicím strojem lze zvážit též vydrhnutí podlahy rotačním
strojem s následným odstraněním špinavého roztoku
vysavačem na vysávání tekutin.
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