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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ SAMETOVÉHO VINYLU FLOTEX
Flotex sametový vinyl vyžaduje pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční podmínky užívání
a údržby sametového vinylu Flotex. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou a mechanickým poškozením. Tento
předpis se vztahuje na všechny sametové vinyly Flotex.
1.1 Prevence

1.3 Odstraňování vylitých nebo rozsypaných nečistot

Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje
umístění čistících rohoží před vchodem a ve vstupu v délce nejlépe 4 kroků (cca 3
metry). Tyto rohože účinně zabrání přenesení nečistot na podlahovinu. Správné
každodenní běžné čištění a údržba je dalším z hlavních a nezbytných kroků.

Pokud dojde k takové nehodě, rozlitou nebo rozsypanou nečistotu odstraňte co
nejrychleji.

1.2.1 Pravidelné čištění v rámci běžného úklidu

Inkoust, propisovací tužky, krém na boty: použijte denaturovaný líh nebo lakový
benzín. Vyčistěte krytinu slabým čistícím roztokem a opláchněte.

Rozlití: Pokud to je možné, odstraňte kapalinu ihned po vylití. Pokud rozlitá
nečistota zaschne, nalijte na ni teplou vodu a dříve než se pokusíte nečistotu
1.2.3 Mokré čištění
1.2 Čistění a údržba
odstranit, počkejte 5-10 minut a nechte vodu vsáknout. Pro plochy použijte výše
uvedený postup.
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Rozsypání: Krytinu důkladně vyluxujte. Nepoužívejte vodu!
na sto dílů vody). Po použití jakéhokoliv čistícího přípravku je třeba Flotex vždy opláchnout čistou vodou.
Účinnost ochranného povrchového systému je zaručena v případě, jsou-li dodrženy
Vosky: Seškrábněte vosk z povrchu a použijte vhodnou čistící techniku.
pravidelné intervaly čištění a údržby.
Samotné vytírání nebo použití mopu se nedoporučuje, protože se tak vyčistí jenom povrch vlasu.

Flotex by měl být pravidelně vysáván dle potřeb za použití vysavače s otáčivým
kartáčem. Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným luxováním vertikálním
vysavačem. Vhodné je nastavit kartáč do nejnižší polohy tak, aby se skutečně dotýkal
vlasu krytiny. Při vysávání tlačte trubici dopředu normální rychlostí a táhněte zpět
poloviční rychlostí. Kartáč tak bude mít dostatek času, aby vysál všechny chomáče,
chmýří a další nečistoty vtlačené mezi vlákny. Zvířecí srst by se měla odstranit
navlhčeným hadříkem.
1.2.2 Nečekaná údržba
Čištění kartáčem: Na plochu rozlijte větší množství teplé vody. Do vody přidejte jen
malé množství čisticího prostředku (přibližně 1 čajovou lžičku na 5 litrů vody).
Použijte šampón na koberce nebo jiný vhodný čistící přípravek. Potom drhněte
krytinu tvrdým kartáčem a rozpuštěnou nečistotu setřete savou tkaninou.
Oplachování: Povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Zbylou vodu setřete savou
tkaninou a nechte podlahu vyschnout.
1.2.3 Mokré čištění

Bláto: nechte bláto uschnout a poté nečistotu vysajte vysavačem. Poté krytinu
vyčistěte výše uvedeným postupem.
Žvýkačky, cukrovinky, plastelína a modelovací hlína: použijte vhodný zmrazovací
přípravek a odlomte křehké kousky. Podle potřeby šetrně otřete vhodnou čistící
tekutinou
1.4 Varování
Flotex může být trvale poškozen silnými kyselinami, alkáliemi, některými
rozpouštědly nebo materiály obsahující rozpouštědlo. Barviva, potraviny a další
materiály obsahující barviva nebo silně barvící látky mohou na krytině vytvářet
skvrny. Krytinu Flotex mohou také poškodit nebo odbarvit bělící prostředky a látky
obsahující bělidlo nebo oxidační a redukční činidla. Poškození lze minimalizovat
okamžitým setřením rozlité látky vodou a následně odstraněním absorpčním
materiálem. Cigarety a další rozžhavené předměty mohou roztavit nylonový vlas a
trvale poškodit krytinu. Podobně jako jiné podlahové krytiny může být Flotex
poškozen jehlovými podpatky, nechráněnými nohami židlí a dalšími předměty,
které způsobují vysoké bodové zatížení.

Krytině Flotex prospívá občasné mokré čištění. To je možné provádět například
čistícím strojem VAX nebo teplovodním extrakčním strojem, který mají v čistírnách
nebo v půjčovnách strojů DIY. Čistící přípravek používejte jen ve velmi slabé
koncentraci (přibližně jeden díl čistícího přípravku na sto dílů vody). Po použití
jakéhokoliv čistícího přípravku je třeba Flotex vždy opláchnout čistou vodou.
Samotné vytírání nebo použití mopu se nedoporučuje, protože se tak vyčistí jenom
povrch vlasu.

Za vady způsobené nesprávnou údržbou či nesprávným užíváním nenese zhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou
údržbou. Záruční doba je 2 roky, na materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.

