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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ EPOXIDOVÝCH PODLAH A LITÝCH STĚREK ARTURO

Stěrkové povrchy vyžadují pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční podmínky užívání a
údržby epoxidových a polyuretanových podlah. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou a mechanickým
poškozením. Tento předpis se vztahuje na všechny polyuretanové stěrky.
1.3.2 Základní čištění

1.1 Specifikace , systémové znaky
U desegnových podlah jsou vedle funkčních vlastností prioritní i požadavky na optiku
a umělecký dojem. Nelze je tedy srovnávat s průmyslově vyráběnými materiály.
Dekorativní stěrky jsou řemeslným unikátem. Kresba je nedílnou součástí finálního
vzhledu a souvisí s předepsanou technologií a prostorem, kde je stěrka aplikována.
Realizace je prováděna za podmínek vyplývajících z místa realizace a není možné
očekávat výsledný povrch jako ze sterilní laboratoře. Pro posuzování povrchu jsou
platné směrnice výrobce.

1.2 Ochrana povrchu
Zhotovené lité povrchy se nesmí užívat, dokud nemají ochranou povrchovou úpravu.
Dodavatel stanovuje systém povrchové ochrany, která se skládá z jednoho
pracovního kroku, či jejich kombinace. Výsledný povrch je deklarován jako
omyvatelný. Systémové ošetření povrchu je provedeno kombinací uzávěry PU lakem
a impregnačního prostředku.
1.3 Čistění a údržba
Odpovídající čistící, údržbové produkty a technické informace včetně pokynů pro
zpracování jsou stanoveny výrobcem/dodavatelem stěrek. Účinnost ochranného
povrchového systému je zaručena v případě, jsou-li dodrženy pravidelné intervaly
čištění a údržby.
Snažte se pokud možno odstraňovat skvrny okamžitě po jejich vzniku, protože se
některé typy skvrn postupem času do podlahoviny zafixují a pak je velmi obtížné
skvrny bezezbytku odstranit. Po provedeném odstranění skvrn by mělo samozřejmě
následovat základní čištění.
1.3.1 Pravidelné čištění v rámci běžného úklidu

V závislosti na zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je nutno v určitých
časových intervalech provést základní čištění podlah. V závislosti na intenzitě zatížení
a způsobu provádění běžného čištění můžeme toto základní čištění provádět
v objektech v intervalech 12 - 18 měsíců. Základním čištěním odstraníme staré
zbytky ošetřovacích prostředků, odolné nečistoty a jiné zbytky, které negativně
ovlivňují povrchový vzhled podlahy.
K základnímu čištění použijeme zředěný prostředek RZ 150 Grundreiniger s čistou
vodou v poměru od 1:10 až 1:20 v závislosti na stupni znečištění a zatížení podlahy.
Tento základní čisticí prostředek naneseme předepsaným způsobem na podlahu a
necháme působit ca. 15 minut a následně podlahu okartáčujeme ručně nebo
opracujeme jednokotoučovým strojem za pomocí červeného padu.
V případě velmi odolných nečistot můžeme použít prostředek RZ 150
Grundreiniger neředěný. Vytvořenou lázeň s uvolněnými nečistotami vysajeme
vysavačem pro mokré vysávání a podlahu následně důkladně neutralizujeme vodou
a to do té doby, dokud není lázeň s nečistotami zcela odstraněna
1.2.3 Odstranění skvrn, fleků a šmouh po gumových podrážkách
Silně odolné fleky a šmouhy po podrážkách bot, které nelze odstranit běžným
pravidelným čištěním, můžeme odstranit prostředkem RZ 190 Boden Fleckenlöser za
použití
hadříku
nebo
bílého/zeleného
padu.
Pozor: tento prostředek odstraňuje i ochranný film.
1.3 Obecná doporučení
Pohyblivé části nábytku jako jsou například židle, je nutné opatřit ochranou
podložkou, aby nedocházelo k mechanickému poškození finální vrstvy. Před prostory
s častým provozem a vstupní prostory doporučujeme umístit čistící zónu nebo rohož.
Při vysávání používejte nástavce a koncovky s chlupem. U podlah s podlahovým
vytápěním je nutné dodržovat normy pro podlahové vytápění. Maximální teplota
povrchu nesmí přesáhnout 25°C.

Povrchy je nutné čistit prostředky s neutrálním PH. Vhodný přípravek je k dostání na
prodejně dodavatele. Při čištění nesmí být použité ostré předměty, prostředky
s abrazivy, přípravky s organickými rozpouštědly a prostředky obsahující kyselé
sloučeniny, či prostředky s obsahem chloru typu Sava. Je nutné okamžitě reagovat
v případě rozlití tekutiny, jako je například káva, víno, ocet, džus nebo jiná agresivní
tekutina, která může narušit ochrannou vrstvu stěrek. Jakoukoli tekutinu s nízkou
viskozitou je nutno neprodleně setřít. Pokud je povrch čistý a nachází se na povrchu
pouze prach, postačí povrch otřít navlhčených mopem nebo hadříkem. Není potřeba
používat čistící přípravek.
Běžné čištění by mělo být prováděno v závislosti na stupni znečištění průběžně.
Přitom
je podlaha
zbavena
prachu aúdržbou
nečistotčibez
šmouh a zbytků.
Toto
čištěnízhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou údržbou.
Za vady
způsobené
nesprávnou
nesprávným
užíváním
nenese
zároveň prodlužuje životnost podlahy. Díky
obsahu
ošetřovacích
Záruční
dobahodnotných
je 2 roky, na
materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.
komponentů jsou podlahy zároveň chráněny; v případě že tyto podlahy mají již první
ošetření, prodlužuje se pravidelným čištění výrazně jeho účinnost.
K pravidelnému běžnému čištění použijte zředěný prostředek RZ 181 Elastic
Wischpflege v koncentraci ředění v poměru 1:200 s čistou vodou (= 50 ml na 10 litrů
čisté vody). K nanášení používáme zaklapávací držák RZ Klapphalter a mop s jemným
vláknem RZ Feinfaser-Mopp. Nanesený čisticí roztok necháme pouze vyschnout,
nevytíráme.

