
Ruční kartáč
Kartáčování (středními kartáči).

 Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, je to úspornější a hygieničtější než nárazové důkladné čištění.
 Vždy pečlivě dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
 Mastnotu a vylitý olej setřete okamžitě, protože mohou poškodit povrch.
 Rozpouštědla pružné podlahy poškozují.
 Černá gumová kolečka a gumové nohy mohou podlahovou krytinu zabarvit. Všechny nohy od židlí a stolů by měly 

mít kvalitní krytky. Plstěné opatky se pro komerční interiéry nedoporučují. Je preferován tvrdý plast.
 Nezapomeňte, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

PREVENTIVNÍ PÉČE
Vchodová rohož 
Zhruba 80 % znečištění povrchu, které je třeba vyčistit, je přineseno zvenku.
A 90 % tohoto znečištění se lze vyhnout efektivně a správně umístěnou vchodovou rohoží. 
Čím méně špíny se dostane přes vchod, tím nižší jsou požadavky na údržbu.
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Pokud bystě měli pochybnosti nebo potřebovali něco vysvětlit, obraťte se 
pro bližší informace na místního zástupce společnosti Tarkett.

iD Inspiration 30/40/55
iD Inspiration High traffic 70
iD Inspiration Click Solid 30/55
iD Inspiration Click High Traffic 70

LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE 
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEKTANIUMTM

OBECNÁ DOPORUČENÍ

KAŽDODENNÍ A PRAVIDELNÝ ÚKLID
Úklid suchým mopem
Setřete prach a špínu suchým 
mopem.

Vytírání na mokro
Použijte mop smočený ve vodě nebo 
čisticím roztoku s produktem Dr. Schutz 
PU čistič. Je důležité, aby voda 
nezůstala na podlaze nebo nezanechala 
film. Podlaha by měla prakticky 
vyschnout za 15–20 vteřin.

Vysávání
K odstranění prachu a volně usazené 
špíny. Doporučuje se na velkých 
plochách a při prvotním čištění plochy.

Kombinace stroje a kartáče
Průmyslové strojové čistění (velké 
plochy). Použijte zředěný produkt Dr. 
Schutz PU čistič. Nastavitelná rychlost 
300–500 ot./min. Používejte nylonové 
kartáče, nikoliv bílé/béžové ploché 
mopy!

NEBO

NEBO

Pokud je potřeba:
Suché leštění
Pokud je to nutné, pro obnovení lesku vyleštěte na sucho. Bílo-béžový plochý mop. Vhodná rychlost
je 500–1 000 ot./min.

Výborná odolnost a snadné 
čištění

naše nové TEKTANIUM™
PU ošetření, které používá 
patentovaný polymerový 
systém – tvoří přirozeně 
jasnou, prokazatelně silnější 
ochrannou vrstvu, která 
poskytuje jedinečnou 
odolnost vůči poškrábání, 
oděru, opotřebení 
a skvrnám. Kromě toho 
nabízí ultra matný efekt 
povrchu, který je stále
viditelný ze všech úhlů.

Prvotní čištění plochy

Vždy chraňte
podlahu kartonovým 
papírem nebo tvrdými 
deskami během výstavby.
Po pokládce vždy novou 
podlahu očistěte: vysajte, 
vytřete nebo vlhkým mopem 
z plochy odstraňte prach a 
volně usazenou špínu. 
Kombinovaný rýžák/sušák s 
válcovými kartáči je velmi 
efektivní na čištění velkých 
ploch.
Použijte čisticí prostředek 
Dr. Schutz PU čistič nebo 
silnější intenzivní čistič Dr. 
Schutz Základní čistící 
přípravek R.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
Lehké znečištění: Čištění postřikem
Smíchejte vodu a čisticí prostředek Dr. Schutz 
PU čistič v zásobníku nádrže. Vhodná rychlost 
300–500 ot./min. Doporučuje se červený 
plochý mop.

Silné znečištění: Rotační mytí
Čistěte válcovým kartáčovacím strojem 
(nastříkejte strojem čisticí prostředek Dr. 
Schutz PU čistič rozpuštěný ve vodě).

Odstranění fleků a skvrn
Skvrny odstraňte okamžitě. Ručně skvrnu očistěte pomocí bílého/červeného nylonového plochého 
mopu s neředěným čisticím prostředkem Dr. Schutz PU čistič (nepoužívejte rozpouštědlo). Čistěte 
skvrnu směrem od okraje do středu. Poté opláchněte a otřete čistou vodou.

NEBO
Rotační mytí pomocí kartáčů
Nastříkejte zředěný čisticí prostředek a 
čistěte vodou nebo vodou s čisticím 
prostředkem Dr. Schutz PU čistič. 

Tarkett doporučuje prostředky od firmy
Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, 
fungují maximálně spolehlivě a při 
správném dávkování také šetří finanční 
prostředky




