Select 302
Návod na údržbu a čištění bytového PVC

Čištění po ukončení pokládky
1.

Před prvním použitím po pokládce vyčistěte podlahovinu teplou vodou s malým přídavkem detergentu (doporučujeme použít “CC-Aktivní čistící přípravek R280” nebo “CC-Základní čistící přípravek R” firmy CC - Dr. Schutz).
Nepoužívejte rozpouštědla pro odstranění natištěného loga nebo informací na povrchu krytiny, použitá barva se
odstraní vodou.

2.

Nepoužívejte vosky nebo leštidla.

3.

S výjimkou produktů s povrchovou úpravou EXTREME nepoužívejte na ochranu nohou nábytku gumové nástavce, ale používejte pouze plastové.

4.

Pod nohy těžkého nábytku doporučujeme dát pevné podložky, aby se nedeformoval povrch krytiny.

5.

Některé nečistoty nebo barviva, např. dehet, tuk olej, vosky, inkoust z propisovačky nebo popisovače atd. mohou
proniknout do nášlapné vrstvy a způsobit těžko odstranitelné znečištění.

6.

Přírodní nebo umělé světlo způsobuje zesvětlení barev na všech podlahových krytinách. Toto je viditelné při
srovnání s plochami pokrytými kobercem nebo nábytkem, které se potom jeví jako tmavší. Barevný rozdíl se
vyrovná po působení světla na tyto plochy po dobu několika týdnů.

Doporučená údržba
1.

Denní čištění: měkkým suchým smetákem nebo vysavačem.

2.

Týdenní čištění: vodou s neutrálním detergentem za pomoci mopu nebo hadru.

3.

Periodické čištění: Zejména u krytin s profilovaným nebo zrnitým povrchem doporučujeme ruční nebo mechanické hloubkové čištění v intervalech dle intenzity provozu za pomoci vody s neutrálním detergentem a nylonového kartáče. Potom odstraňte zbytky špinavé vody s nečistotami, podlahu znovu setřete čistou vodou a
vysušte hadrem nebo mopem.

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.
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