Rady a typy
Setřete nečistoty co nejdříve můžete, abyste zabránili skvrnám.
Větší nečistoty lze vyčistit neředěnými čističi na běžnou i důkladnou
údržbu.

Starejte se o
Vaši podlahu...

Používejte čisticí systémy či rohože, abyste zabránili nechtěnému poškrábání
či promočení podlahy (ujistěte se, že na spodní straně rohože není guma,
mohla by způsobit obarvení podlahy).
Zamezte poškrábání podlahy nábytkem použitím ochranných polštářků.
Pod robustní nábytek použijte speciální ochranné koncovky.
Pravidelně podlahu očišťujte od větších nečistot, které mohou způsobit
poškrábání. Nejlepším způsobem je pravidelné vysávání.

Inspirace

dřevem

Nepoužívejte běžné čističe a bělicí přípravky. Ty by mohly způsobit
vyšší klouzavost povrchu a také vyblednutí podlahy.
Pokud jsou na podlaze znatelné pruhy, mohlo to způsobit:
a) Důkladný čistič nebyl z povrchu odstraněn správně - opakujte proces
dočištění podlahy; nebo
b) na podlahu nanesená péče na povrchu nepravidelně zaschla z důvodu
působení podlahového vytápění - opakujte proces důkladného čištění a
nanesení péče zabraňte působení topení a slunečního světla na podlahu
než úplně zaschne.

Inspirace k

amenem

Dávejte si pozor na tloušťku vrstvy péče
o podlahu, musí být opravdu tenká a
stačí 2 vrstvy.

hled
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Váš prostor. Vaše potřeby. Váš styl.
Váš prostor. Vaše potřeby. Váš styl.

Čištění a údržba Vaší podlahy
Designflooring

Při každodenní údržbě

Podlaha Designflooring je určena pro vysokou zátěž a její údržba je
jednoduchá. Její povrchová úprava K Guard+ napomáhá k ochraně proti
každodenní zátěži, nečistotám a skvrnám. Díky této ochranné povrchové

Používejte čističe doporučované společností Designflooring.

Pro údržbu a oživení povrchu…
následujte tyto rady...

následujte tyto rady...

úpravě budete mít méně starostí o údržbu Vaší podlahy. Jde také ruku v

Po nějakém čase budete chtít podlaze dopřát důkladnější péči. Doporučujeme
každých 6-12 měsíců, záleží na namáhanosti podlahy, obnovit lesk či mat povrchu
podlahy. Tento proces obnoví nejen vzhled ale také pevnost.

...Důkladné odstranění nečistot

S pomocí měkkého kartáčku odstraňte nečistoty a prach.

ruce s ochranou životního prostředí.

Čistič pro odstranění větších nečistot připraví povrch
podlahy na nanesením péče o povrch.
50ml

Zřeďte tento čistič 1:5 čistou vodou, 200ml čističe na větší nečistoty v 1 litru
vody vyčistí cca 10m2 podlahy.

Přidejte 50ml čističe doporučeného Designflooringem
( 1 uzávěr představuje 50ml ) do cca 8-10l čisté vody.

Rovnoměrně mopem naneste čistič na podlahu, nechte ho 5 minut působit a
hlídejte, aby úplně nezaschl!
Na mopu vyměňte násadu za tu z čisticího setu a nasaďte na ni zdrsněný pad,
kterým celou podlahu vytřete znovu.

Dobře vymáchaným mopem rozetřete čistič po podlaze.

Odsajte přebytečné tekutiny a zbytky čističe klasickým mopem a horkou vodou.
Ještě jednou opakujeme, tento čistič nesmí na podlaze zaschnout. Vždy
používejte úklidové rukavice.

Nechte podlahu uschnout předtím než po ní opět začnete chodit.

...Oživení podlahy
Uvnitř sady čističů od společnosti
Designflooring najdete:
Čistič Designflooring pro běžnou
údržbu 750ml
2 Čistič Designflooring na větší
		 nečistoty 750ml
3 Čistič Designflooring pro péči o
		 povrch 750ml
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Ochranná sada pod nábytek
7 Hlavice
Pad měkký
8 Návod
Pad zdrsněný

Čistič pro péči o povrch na podlaze vytváří saténovou vrstvu a pomáhá
tak chránit podlahu před škrábanci a šmouhami.
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Předtím než začnete ujistěte se, že je podlaha čistá a suchá.
Použijte násadu s měkkým padem ze sady a rozetřete jím POUZE tenkou
vrstvu neředěného čističe pro péči o podlahu po celé ploše podlahy.
Roztírejte jej pravidelně v různých směrech.
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Nechte tuto vrstvu cca na 30 minut zaschnout a poté proces opakujte.
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Měkký pad ihned po aplikaci pořádně vyždímejte a podlahu nechte cca na 6
hodin zaschnout nebo nejlépe přes noc.
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