WINEO DESIGNline
Vinylová podlaha lepená
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Základní informace a charakteristika materiálu
•
•
•
•
•

Vinylová podlaha WINEO DESIGNline je vysoce kvalitní elastická podlahová krytina ve
formátu dílců s různou tloušťkou nášlapné vrstvy u jednotlivých kolekcí. Všechny kolekce
mají PUR povrchovou úpravu.
Podlahu WINEO DL čistíme v pravidelných intervalech podle potřeby, v závislosti na
oblasti použití a míře provozu daného místa.
Aplikace efektivních čistících zón u vstupů snižuje zanášení nečistot a snižuje náklady
na čištění a údržbu.
Během stavebních prací po pokládce a také v průběhu dalších případných stavebních
úprav chraňte podlahu vhodným zakrytím.
Prach, písek a další nečistoty odstraňujete vysáváním či zametáním.

Čištění po pokládce a ukončení stavebních prací
•
•

Po odstranění největších nánosů nečistot vytřete podlahu čističem doporučeným pro
podlahy s PUR povrchovou úpravou – například CC-PU Čističem od Dr. Schulze a následně
podlahu vytřete ještě čistou vodou.
Při strojovém čištění doporučujeme použít červený pad (3M pad).

Běžná údržba a čištění
•
•
•
•
•

Podlahu WINEO DL čistíme denně či v delších intervalech dle potřeby.
Podlahu čistíme zametáním, vysáváním nebo vlhkým stíráním mopem či vhodným
hadrem.
V případě silného znečištění přidejte do vody čistící prostředek vhodný pro podlahy s PUR
povrchovou úpravou.
Uvolněné nečistoty setřete a poté podlahu ještě jednou vytřete čistou vodou.
Šmouhy např. od podpatků odstraňte rotačním čistícím přístrojem s jemným padem.
(Červený pad 3M)

Důkladné čištění
•
•
•

V případech silného znečištění podlahy WINEO DL, doporučujeme strojní čištění, viz.
čištění po pokládce.
Použití červeného padu nebo kartáče a vodu odsávacího zařízení zjednodušuje proces
důkladného čištění.
Na závěr vždy setřete podlahu čistou vodou.

Dodatečná péče o podlahu / renovace
•
•

PUR povrchová úprava u WINEO DL poskytuje podlaze optimální ochranu během
transportu, stavebních prací a je dostačující ochranou pro podlahu položenou v domácím
prostředí s běžným provozem.
Pro lepší ochranu a snadnější čištění v komerčních prostorách s náročnějším provozem,
doporučujeme aplikovat dodatečnou ochrannou péči na podlahu, například prostředek
CC-PU matný od Dr. Schulze.

•
•

Podlahu poté pravidelně kontrolujte a v závislosti na míře opotřebení tento proces
opakujte.
Dodržujte doporučení výrobce.

Odstraňování skvrn
•
•
•

Veškeré skvrny a agresivní látky musí být z podlahy bezodkladně odstraněny.
Při použití odstraňovačů skvrn dbejte na instrukce výrobce.
Na požádání Vám rádi provedeme test účinků dotazované látky na podlahu WINEO DL.

Důležitá upozornění
•
•
•
•
•

Povolená kolečka u židlí a nábytku jsou dle normy EN 12529 – kolečka typu W.
Opatřete stoly, židle a hrany nábytku ochrannými plstěnými podložkami, které pravidelně
kontrolujte a měňte podle potřeby.
Černé gumové kryty na nohách nábytku a černé gumové pneumatiky mohou způsobit
viditelné šmouhy na podlaze.
Olej rozlitý na podlaze zvyšuje riziko uklouznutí, ihned jej z podlahy odstraňte.
Delší působení agresivních látek, jako jsou rozpouštědla, aceton, dezinfekční prostředky
apod. může vést k nevratnému poškození povrchu podlahy a proto musí být z podlahy
ihned odstraněny.

