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EXCLUSIVE 200
První použití
•
Když je instalace dokončena, očistěte povrch podlahové krytiny teplou vodou, do které byl přidán neutrální čistící prostředek. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla k odstranění loga a informací vytištěných na povrchu výrobku, jelikož použitý inkoust
je rozpustný ve vodě.

Speciální pokyny pro použití
•
•
•
•
•
•
•

U všech PVC podlahových krytin včetně těch s ochranným povrchovým nátěrem, hrozí nebezpečí výskytu skvrn
zapříčiněných zemními nečistotami, pokud se nedodržují obvyklá doporučení pro údržbu daná výrobcem.
Vyvarujte se použití vosků a výrobků pro leštění.
Kromě výrobků s povrchem TECNIUM nebo TOPTEC, nepoužívejte pryžová ochranná zařízení na nohy židlí a nábytku.
Místo toho použijte chrániče z umělé hmoty.
Umístěte pevná podlahová ochranná zařízení pod nohy těžkých kusů nábytku, abyste tak zabránili vytvoření trvalého
vroubkování.
Některé materiály nebo barviva, jako jsou dehet, mastnota, olej, barvy, kuličkové nebo značkovací inkousty atd.,
se mohou za určitých podmínek přesunout do nášlapné vrstvy a tím způsobit nevymazatelné skvrny.
Přírodní či umělé světlo zapříčiňuje bělící účinek na všech podlahových krytinách. Tento jev se stává
viditelným ve srovnání s těmi plochami, které jsou pokryté koberečky či nábytkem, jež se zdají žlutějšími.
Tento nažloutlý efekt zmizí po několika týdnech, kdy jsou tyto plochy opětovně vystaveny světlu a objeví se bělící účinek.

Preventivní opatření
•

Použití dveřní rohožky bez pryžové podložky se doporučuje pro vstupní prostory vedoucí ven, aby se tak chránil povrch
podlahové krytiny od hrubozrnných a brusných částeček přinesených dovnitř na podrážkách bot.

Pravidelný program údržby
Denní čištění:
•

Pomocí měkkého suchého smetáku nebo vysavače.

•

Pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vodě použitím střapcového mopu a hadru na podlahu.

Týdenní čištění:

Občasná údržba
•
•

Pro zrnité a dekorativně upravené povrchy se ve vhodných intervalech doporučuje ruční nebo mechanické hloubkové
čištění, pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vodě a použitím nylonového kartáče.
Po vykartáčování odstraňte špinavou vodu pomocí škrabky na podlahu, opláchněte čistou vodou, otřete povrchovou
vodu a vysušte hadrem na podlahu.

